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Förord	  

Vi vill börja med att tacka vår handledare Jan Bodin för den goda handledningen under 
hela arbetets gång men speciellt under de inledande och utmanande veckorna. Vidare 
vill vi tacka studierektor Andreas Nilsson för den värdefulla feedback han bidragit med 
under studiens slutskede. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som deltagit i studien, 
utan er hade vi aldrig kunnat genomföra denna studie!  

Trots våra olikheter vill vi även passa på att tacka varandra för det stöd och uppmuntran 
vi givit varandra i med- och motgång!  
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Sammanfattning	  

I dagens allt mer komplexa företagsklimat har vikten av en integrerad Supply Chain 
blivit allt viktigare vilket bidragit till ökat behov av integrationen inom och mellan 
företag. För ökad integration inom Supply Chain kan automatiserad 
informationsdelning användas och ett vanligt förekommande 
informationsdelningssystem är Electronic Data Interchange (EDI) som integrerar två 
företagspartners affärssystem med varandra. Den automatiska informationsdelningen 
bidrar bland annat till reducerad manuell administrering, minskade 
transaktionskostnader och mer korrekt informationsdelning mellan företag. Medelstora 
företag har en avgörande och viktig funktion inom dagens ekonomi, inte minst på grund 
av de arbetstillfällen medelstora företag genererar utan även deras betydelse för 
företagsutvecklingen inom Sverige. Vi har funnit medelstora företag intressanta att 
undersöka på grund av deras betydelse inom samhället och har i denna studie undersökt 
på vilka grunder svenska medelstora tillverkningsföretag inom B2B väljer att 
implementera EDI för ökad integration inom Supply Chain. Syftet har varit att genom 
en praktisk studie ifrågasätta tidigare forskningsresultat inom området samt undersöka 
hur skillnader i beroendeförhållande varierar mellan medelstora företag och deras 
företagspartners och hur det påverkar valet att implementera EDI. 

Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer på sex 
stycken svenska medelstora tillverkningsföretag, två stycken systemleverantörer av EDI 
samt en professor inom området Supply Chain Management.    

Studiens resultat visar att beslut hos medelstora företag att implementera EDI främst 
grundar sig på extern påtryckning från större företagspartners. Dessutom visar studiens 
resultat på avsaknad av strategiska avsikter vid implementeringen av EDI hos 
medelstora företag samt att implementeringen av EDI sker på relativt få interna grunder 
såsom minskade administrativa arbetsuppgifter. För att medelstora företag fortsatt ska 
vara konkurrenskraftiga på den globala och konkurrensutsatta marknaden måste 
medelstora företag förstå deras position inom Supply Chain och hur de bör verka för att 
uppnå en effektiv integration inom Supply Chain med hjälp av EDI. Vår studie har dock 
visat att implementeringen av EDI genererar nytta hos båda företagspartnerna som 
integreras med varandra men att beslut om integration hos de undersökta medelstora 
företagen inte grundats på interna beslut. Detta leder till att beslut om implementering 
av EDI inte behandlas på strategisk nivå inom medelstora företag. För att medelstora 
företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden bör beslut om 
implementering av EDI ske på lednings- och chefsnivå för att medelstora företag ska 
kunna ta del av de strategiska fördelar som EDI kan generera.  
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1.	  Inledning	  

	  
1.1 Bakgrund	  till	  problemet	  

Under tidigt 90-tal var logistiken inom företag relativt okomplicerad och innefattade till 
största delen av interna flöden och externa transporter av företags varor. (Abrahamsson, 
2013, s. 2). Idag, 25 år senare, har logistiken inom företag blivit alltmer komplicerad 
och innefattas av alltmer komplexa nätverk med långa försörjningskedjor 
(Abrahamsson, 2013, s. 2; Corominas, 2013, s. 6830) vilket har skapat ett ökat 
beroendeförhållande företag emellan (Abrahamsson, 2013, s. 2). Orsaken till detta är 
den globala materialförsörjningen vilket lett till ökad konkurrens (Mentzer et al., 2001, 
s. 2) och behov av kostnadsbesparingar vilket i sin tur har lett till att det idag ställs nya, 
högre krav på företags kompetens och hantering av logistik (Abrahamsson, 2013, s. 2). 
Utvecklingen inom logistiken har medfört att nya begrepp tillkommit inom området och 
ett av dessa är Supply Chain Management. Stock & Boy (2009, s. 706) beskriver 
begreppet Supply Chain Management som förmågan att hantera de aktiviteter som 
innefattas av att effektivt förflytta en produkt från ursprunglig producent till slutkund 
med syftet att maximera vinsten och kundernas nöjdhet. Fördelarna som kommer med 
utvecklad Supply Chain Management är möjligheterna att öka tillförlitligheten av 
leveranstider samt kostnadsbesparingar vilket leder till färre störningar inom 
försörjningskedjan (Thakkar et al., 2013, s. 47). Quayle (2003, s. 80) presenterade år 
2003 att intresset för logistiklösningar och Supply Chain Management hade vuxit men 
att forskningen inom området med utgångspunkt från medelstora företag ännu var 
begränsad. Detta kan bekräftas av att Gélinas & Bigras (2004, s. 264-265) som skrev att 
intresset för integrationslösningar anpassade för medelstora företag uppkom på 70-talet 
men att det inte togs upp i den vetenskapliga forskningssfären förrän tidiga 90-tal.  

1.1.1	  Utveckling	  av	  informationsteknik	  
	  
När integration inom Supply Chain och logistiklösningar diskuteras handlar det idag till 
stor del om tekniska system som implementeras för att underlätta arbetet inom Supply 
Chain Management. Wong et al. (2011, s. 162) menar att effektiv Supply Chain 
Management idag bygger på effektiv informationsdelning inom och mellan företag och 
att det därför är viktigt att informationsöverföringen håller en hög kvalitet. Vidare 
skriver Wong et al. att utvecklingen av elektronisk informationsdelning och anslutning 
mellan företagen har en avgörande roll i hur Supply Chain Management hanteras. Inom 
Amerikanska företag uppkom informationsteknik tidigt och detta öppnade upp för 
möjligheten att dela stora mängder information under en kort tid (Leavitt & Whisler, 
1958, s. 41). År 1958 hade den nya tekniken ännu inget specifikt namn men den 
kallades för informationsteknik, ett namn som består och används än idag och i 
vardagligt tal benämns som IT (Leavitt & Whisler, 1958, s. 41). Swanson (1994, s. 
1069) förutspådde att användningen av informationsteknik skulle komma att öka och 
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redan 1994 var det möjligt att konstatera att informationsteknik förändrat företags sätt 
att hantera administrativa arbetsuppgifter. För att kunna hävda sig på dagens globala 
marknad är det idag en nödvändighet för företag att vara integrerade med varandra, det 
vill säga elektroniskt anslutna till varandra genom informationsteknik (Gunasekaran & 
Ngai, 2004, s. 269). Genom utvecklingen av informationsteknik har informations- och 
kommunikationsteknik uppkommit som synkroniserar informationsdelning mellan 
företagspartnerna som ingår i en Supply Chain (Dos Santos Vieira et al., 2013, s. 484). 
Att utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik påverkat sättet att göra 
affärer är obestridligt (Khazanchi, 2005, s. 88; Li et al., 2009, s. 125; Zhang et al., 2011, 
s. 1239). 

Informationsdelningen inom informations- och kommunikationsteknik sker främst 
online genom att två företagspartners är uppkopplade mot varandra (Garcia-Arca & 
Carlos Prado-Prado, 2009, s. 251). Ett sätt för företagspartners att koppla upp sig mot 
varandra är via Electronic Data Interchange (EDI) som automatiserar 
informationsdelningen mellan företagspartners (William & Frolick, 2001, s. 47-48). Det 
är vanligt att EDI används som informationsdelningssystem inom Supply Chain 
Management (Craighead, 2006, s. 136; Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 
253) och informationsteknik har en avgörande roll för integrationen inom Supply Chain 
(Gunasekaran & Ngai, 2004, s. 269). Främst minskar orderbehandlingskostnaderna efter 
implementeringen av EDI inom företag och exempel på övriga fördelar är främst 
minskade transaktionskostnader och minskade förseningar (Mukhopadhyay & Kekre, 
2002, s. 1312). Informations- och kommunikationsteknik och EDI kommer vi närmare 
förklara i studiens teorikapitel. Varför vi valt att lyfta denna typ av informationsteknik 
är för att det är just denna teknik som gör det möjligt för företagspartners i en Supply 
Chain att integreras med varandra genom elektronisk uppkoppling. Enligt Gunasekaran 
& Ngai (2004, s. 291) är det viktigt att chefer förstår vikten av att implementera IT i 
Supply Chain för att få tillgång till den informationen som behövs för att fatta korrekta 
beslut gällande ett företags Supply Chain. Vi har valt att använda oss av informations- 
och kommunikationsteknik och EDI som teoretiska verktyg för att kunna 
problematisera integrationen av medelstora företag inom B2B.  

1.1.2 Medelstora	  företags	  funktion	  och	  förutsättningar	  i	  samhället	  
 
I dagens alltmer globaliserade ekonomi spelar de medelstora företagen en viktig och 
avgörande roll. Vi har valt att inom denna studie klassificera medelstora företag som 
företag med mellan 50 och 249 stycken anställda vilket överensstämmer med European 
Commision definition (2013, s.9). Stora företag avser i detta fall således företag med 
mer än 250 stycken anställda. Medelstora företag både genererar arbetstillfällen och 
ekonomisk tillväxt och har en direkt inverkan på länders utveckling och ekonomi 
(Chang et al., 2011, s. 2130; Chin et al., 2012, s. 614; Koh et al., 2007, s. 105). Enligt 
senaste rapporten från European Commission (2013) rapporterades att medelstora 
företag står för 17,3 % av den totala sysselsättningen inom Europa i jämförelse med 
stora företag som står 33,5 % av den totala sysselsättningen och små företag som står 
för 20,5 %. Utläsandet av det menar vi belyser det relativt höga antal arbetstillfällen 
medelstora företag genererar inom Europa vilket styrker relevansen av att undersöka 
medelstora företags situation och förutsättningar. Inom tillverkningsindustrin står de 
medelstora företagen för omkring 25 % av den totala sysselsättningen inom Europa 
(European Commission, 2013, s. 13) samt för omkring 400 miljarder euro inom 
tillverkningssektorn av det totala bruttovärdet på 1500 miljarder euro (vilket kan 
jämföras med stora företag som står för 700 miljarder euro och små företag som står för 
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250 miljarder euro av det totala bruttovärdet) (European Commission, 2013, s. 14). 
Utifrån detta menar vi att medelstora företag är intressanta att studera eftersom det är 
viktigt för att medelstora företag fortsatt ska kunna bidra till samhällets tillväxt och 
skapa arbetstillfällen. Vi har valt att inkludera denna information om medelstora företag 
för att lyfta deras betydelse för ekonomin och samhället generellt. 

I dagens allt mer komplexa företagsklimat har vikten av en integrerad logistikkedja 
blivit allt viktigare vilket framgångsrika stora företag är väl medvetna om (Gélinas & 
Bigras, 2004, s. 265). Följden av detta är ett ökat behov av integration för närmare 
relation mellan leverantör och kund (Gadde & Snehota, 2000, s. 307). Det är således 
vanligt att medelstora företag väljer att investera i en av sina kunder för att bättre kunna 
tillgodose kundens krav och efterfrågan men problematiken med detta blir att företaget 
kan försättas i ekonomisk risk utifall att samarbetet bryts (Arend & Wisner, 2005, 410). 
Det är också vanligt att det är en eller ett fåtal kunder som utgör den största delen av 
medelstora företags inkomstkälla. På grund av detta är det vanligt att medelstora företag 
hamnar i en beroendesituation till stora företag som sätter press på medelstora företag 
att implementera integrationssystem och därigenom bli integrerade med sina 
företagspartners (Gélinas & Bigras, 2004, s. 265, 267, 269; Soinio et al., 2012, s. 34).  

Skillnaderna i företagsstrukturerna mellan medelstora företag och stora företag innebär 
att behoven hos dessa ställer olika krav på de integrationslösningar som används 
(Murphy et al., 1999, s. 18). Medelstora företag har ofta egenskaperna av att vara 
flexibla med korta ställtider samt tillverkande av små partier vilket gör att de snabbt kan 
ställa om tillverkningen. Vidare kan fördelar även ses i integration mellan ledare och 
övrig organisation och att det underlättar vid implementering av nya 
integrationslösningar (Gélinas & Bigras, 2004, s. 268-270). Gélinas & Bigras (2004, s. 
268-270) nämner vidare nackdelar i egenskaper hos medelstora företag. Dessa 
nackdelar är bland annat att medelstora företag ofta agerar kortsiktigt i jämförelse med 
stora företag och är mer reaktiva med omvärlden och dess förändringar vilket skapar 
problem i att de arbetar med ett mer kortsiktigt fokus. Dessutom kan svårigheter ses i 
val av integrationslösningar på grund av dålig kunskap inom logistik och att få personer 
inom företagen specifikt arbetar med logistikfrågor (Gélinas & Bigras, 2004, s. 271). 
Soinio et al. (2012, s. 33) skriver att medelstora företag ofta besitter lägre finansiella 
resurser och har längre kassaflödescykler vilket ytterligare försvårar implementering av 
nya integrationssystem inom Supply Chain.  

1.1.3 Bakomliggande	  faktorer	  till	  att	  medelstora	  företag	  implementerar	  
EDI	  

Gélinas & Bigras (2004, s. 265, 267) skriver att medelstora företag ofta agerar som 
underleverantörer till stora företag varpå det kan uppstå problem för medelstora företag 
att tillgodose sina kunders behov. Trots problem såsom ökat beroendeförhållande samt 
minskad kontroll över det egna företaget kan utveckling av ökad integration mellan 
medelstora företag och stora företag innebära ökad lojalitet samt support från stora 
företag (Gélinas & Bigras, 2004, s. 269). Beroendeförhållandet mellan medelstora och 
stora företag återfinns även vid medelstora företags val att implementera EDI. Galliers 
et al. (1995, s. 151) skriver att initiering från stora företag är vanligt vid just 
implementering av EDI vilket även bekräftas av Mukhopadhyay & Kekre (2002, s. 
1312). Genom vår litteraturgenomgång har vi insett att beroendeförhållande är en av 
flera bakomliggande faktorer till att medelstora företag väljer att implementera EDI. 
Andra faktorer till att implementera EDI är bland annat att arbetskraft frisläppts genom 
minskad administration (Williams & Frolick, 2001, s. 48), effektivare 
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orderhanteringsprocess (Kekre, 2002, s. 1311) samt förbättrade relationer och 
kommunikation med företagspartners (Khazanchi, 2005, s. 93). Hart & Saunders (1997) 
gjorde en studie på hur tillit och makt påverkar medelstora företags beslut att 
implementera EDI, dock baseras studien endast på tillit och makt vilket inte sätter 
beroendeförhållandet i relation till övriga bakomliggande faktorer till valet att 
implementera EDI. Detta fick oss att ifrågasätta på vilka grunder de ovan nämnda 
fördelarna av EDI påverkar medelstora företags val att implementera EDI i förhållande 
till externa krav från företagspartners. 

Inom tidigare forskning har det varit svårt att mäta framgångarna av EDI (Galliers et al., 
1995; Narayanan et al., 2009) och vidare forskning efterfrågas inom vilka fördelar IT 
och integration ger. Narayanan et al. (2009, s. 121) har genomfört en forskningsöversikt 
över tidigare forskning inom EDI och påvisar att tidigare forskning inom EDI och 
logistik ofta uppvisat motstridiga resultat. Iacovou et al. (1995, s. 467) har undersökt de 
tre faktorerna externa påtryckningar, upplevda fördelar samt beredskap där 
beroendeförhållande ingick i faktorn externa påtryckningar. Studien Iacovou et al. 
(1995) genomförde på små företag i Kanada visade att makt och inverkan stora företag 
utövar påverkar små företags beslut att implementera EDI. Chewelos et al. (2001) 
undersökte samma faktorer hos både små- och medelstora företag men resultatet från 
studien visade att beroendeförhållandet inte visades vara avgörande för beslutet att 
implementera EDI. År 2001 skrev Ahmed & Schroeder (2001, s. 16) att trots att det 
forskats inom området för EDI i 25 år stod det fortfarande oklart vilka de främsta 
fördelarna med att implementera EDI var vilket även bekräftats av Sriram et al. (2000, 
s. 37).  För att ytterligare belysa motstridigheten i tidigare forskning skriver Narayanan 
et al. (2009, s. 146) i sin forskningsöversikt att press från externa aktörer inte är den 
huvudsakliga drivkraften till att EDI implementeras vid samtliga tillfällen. Vidare 
menar Narayanan et al. att yttre påverkan från externa aktörer att implementera EDI är 
en av många bakomliggande faktorer till att implementera EDI vilket väckte vårt 
intresse att ytterligare utforska området.   

Utifrån motstridigheten i studierna som Chewelos et al. (2001), Iacovou et al. (1995), 
och Narayanan et al. (2009) genomfört menar vi att det funnits motstridigheter inom 
forskningsområdet under en längre tid och att vi utifrån detta anser det viktigt att vidare 
forskning bedrivs på vilka grunder medelstora företag väljer att implementera EDI. 
Detta både på grund av att det idag är ett outforskat ämne och att det inom näringslivet 
finns intresse för vidare utveckling av lösningar anpassade för medelstora företags 
behov inom Supply Chain. På grund av att tidigare forskning visar att 
beroendeförhållandet mellan medelstora företag och stora företag påverkar medelstora 
företags val att implementera EDI i någon mening har vi gjort valet att inkludera 
Kraljic’s inköpsmatris från 1983. Detta för att ytterligare problematisera 
beroendeförhållandet och hur skillnader inom beroendeförhållande kan variera mellan 
två företagspartners och hur det påverkar valet hos medelstora företag att implementera 
EDI. Under vår litteraturgenomgång av tidigare forskning har vi inte funnit att tidigare 
forskning bedrivits i hur beroendeförhållandet kan variera mellan olika företagspartners 
med utgångpunkt från Kraljic’s matris. Larson et al. (2005, s. 18, 27) skrev 2005 att få 
studier gjorts inom hur relationer och teknik påverkar förhållandet mellan små och stora 
företag och skriver vidare att det geografiska forskningsområdet inom EDI behöver 
utvidgas. Vår studie kommer att baseras på svenska medelstora företag och genom detta 
menar vi att vår studie bidragit till att utöka det geografiska forskningsområdet eftersom 
vi inom ramen för vår litteraturgenomgång inte hittat studier som genomförts i Sverige. 
Hill & Scudder (2009) och Narayanan et al. (2009) skriver även om behovet av vidare 
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forskning inom hur EDI påverkar Supply Chain inom B2B. Därför har vi utifrån ovan 
förd diskussion valt att undersöka på vilka grunder svenska medelstora 
tillverkningsföretag inom B2B väljer att implementera EDI vilket har lett fram till 
nedanstående problemformulering.  

1.2	  Problemformulering	  

På vilka grunder väljer medelstora tillverkningsföretag att implementera EDI för ökad 
integration inom Supply Chain? 

1.3	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för medelstora tillverkningsföretags 
behov av integration inom Supply Chain. Detta kommer att åskådliggöras genom att 
undersöka på vilka grunder medelstora tillverkningsföretag väljer att implementera EDI 
och hur det påverkas av externa företagspartners. Vi ämnar föreslå vilka bakomliggande 
grunder som bör styra implementeringen av EDI hos medelstora företag. 

1.4	  Avgränsningar	  

Denna uppsats lägger endast fokus vid integration mellan företag, alltså business-to-
business (B2B) och ej integration mellan företag och konsumenter (B2C).  

Vi har valt att avgränsa studien till svenska medelstora företag på grund av att uppsatsen 
genomförts i en svensk kontext.   

Slutligen har vi valt att avgränsa studien till att endast inkludera medelstora 
tillverkningsföretag.  
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2.	  Teoretisk	  metod	  

 

2.1	  Förförståelse	  

Förstahandsförståelsen består enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) av den kunskap 
som författarna samlat på sig genom egna erfarenheter. Förstahandsförståelsen vi har av 
det valda forskningsproblemet är att en av oss, Linda Roos, har erhållit praktiskt 
erfarenhet av integrationssystem från sin praktik på Indexator Rototilt Systems AB som 
är verksamma i Vindeln. Under praktiken undersöktes behovet av ett integrationssystem 
hos Indexator Rototilt Systems AB som är ett medelstort företag inom skogsindustrin. 
Utifrån en kravspecifikation undersöktes bland annat olika typer av EDI-lösningar som 
skulle passa företagets specifika behov. Problematiken för Indexator Rototilt Systems 
AB var just att ”paket-lösningarna” som många systemleverantörer erbjuder är för 
avancerade och mer anpassade efter stora företags behov. Utifrån detta menar vi att vi 
har en god förförståelse för problematiken kring EDI-lösningar anpassade för 
medelstora företag och att det genom denna praktiska erfarenhet är tydligt att 
problematiken existerar såväl på ett praktiskt som teoretiskt plan. Vi är dock medvetna 
om att Linda Roos förstahandsförståelse kan ha påverkat utformningen av studien till att 
inkludera och exkludera aspekter som är subjektivt utformade. Dock menar vi att detta 
har minimerats på grund av den låga grad förstahandsförståelse Kajsa Åström 
ursprungligen hade inom ämnesområdet vilket har bidragit till ökad objektivitet vid 
utformande av studien. Kajsa Åström kan ses som en motpol som genomgående 
kritiserat och ifrågasatt de val som genomförts. 
 
Vidare menar Johansson-Lindefors (1993, s. 76) att andrahandsförståelse i jämförelse 
med förstahandsförståelse består av den teoretiska kunskap som är inhämtad från 
exempelvis vetenskapliga artiklar och böcker. Den andrahandsförståelse vi har består av 
att vi båda läser Civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik vid Umeå 
universitet. Våra studier har bestått av en företagsekonomisk utgångpunkt med ett 
logistiskt perspektiv. Genom de kurser som varit programspecifika inom logistik och 
Supply Chain Management har vi utvecklat vår grundförståelse för flödet av material 
och information inom ett företags värdekedja. Trots att vi båda har läst samma program 
finns det vissa skillnader mellan vår teoretiska förförståelse, bland annat har en av oss, 
Kajsa Åström, läst Supply Chain Management på avancerad nivå i Prag under våren 
2013. Enligt Johansson-Lindfors (1991, s. 76) är det den teoretiska förförståelsen som 
gör det möjligt att precisera forskningsproblemet. Vidare beskriver Johansson-Lindfors 
att det är andrahandsförståelsen som tillsammans med kunskapssynen och 
angreppssättet ger författarna de verktyg som behövs för att komma fram till den 
forskningsstrategi de ämnar genomföra studien genom. Det är genom vår teoretiska 
förförståelse som vi lyckats identifiera det forskningsgap vi baserar vår studie på och 
som lett oss fram till det valda ämnesområdet. 
 

Inledning	   Teoretisk	  
metod	   Teori	   Praktisk	  

metod	   Empiri	   Sannings
kriterier	   Analys	   Slutsats	  
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2.2	  Vetenskapligt	  synsätt	  

Ontologi kommer ifrån grekiskans o´ntos och utgör författarnas världsbild och 
verklighetsuppfattning (Åsberg, 2001, s. 272). Vi har inom denna uppsats valt att 
förhålla oss till den ontologiska ståndpunkten konstruktionism, som innebär att vi som 
uppsatsskrivare anser att den sociala verkligheten är föränderlig (Bryman, 2011, s. 36). 
Inom konstruktionismen anser forskaren att människors tolkningar av verkligheten är 
grundläggande för att förstå verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 59). Utifrån 
detta menar vi att vi är konstruktionister på grund av att vår empiriska studie baserats på 
intervjuer och därmed människors tolkningar av den sociala verkligheten. I motsats till 
detta finns den ontologiska ståndpunkten objektivism vilken har sin utgångspunkt i att 
människor inte kan påverka den sociala verkligheten som omger dem. Hade vi valt att 
genomföra studien genom objektivism hade vi ansett att människor istället tvingas in i 
de redan existerande sociala reglerna (Bryman, 2011, s. 36). 

2.3	  Kunskapsteoretiskt	  synsätt	  

Från grekiskans epistme som betyder kunskap kommer begreppet epistemologi och är 
läran om kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 68; Åsberg, 2001, s. 272). Enligt 
Bryman (2011, s. 29) är det epistemologin som bestämmer vad som kan bedömas som 
kunskap. Inom vetenskaplig forskning finns det två kunskapssyner som dominerar; 
positivism och hermeneutik. Inom positivismen avbildar forskaren verkligheten och 
visar på det som är och inom hermeneutiken tolkar forskaren och fastställer en 
betydelse av något (Johansson Lindfors, 1993, s. 44-45). Utifrån vårt syfte att undersöka 
på vilka grunder medelstora företag väljer att implementera EDI och hur det påverkas 
av externa företagspartners har vi genomfört studien med en hermeneutisk kunskapssyn. 
Främst argumenterar vi för att vi haft en hermeneutik kunskapssyn på grund av att vår 
empiri tolkats utifrån våra respondenters åsikter och kunskaper. Detta styrks av 
Johansson-Lindfors (1993, s. 41) och Bryman (2011, s. 33) som menar att 
hermeneutiken karakteriseras av en aktiv människosyn. 

Enligt Hartman (2004, s. 107) är det väsentliga inom hermeneutiken att förstå hur 
människan uppfattar världen. Hartman menar att det inom hermeneutikerna är omöjligt 
att mäta hur människan uppfattar världen och menar att människans uppfattningar 
istället måste tolkas för att förståelse ska skapas. Wallén (1996, s. 33) menar att 
forskaren tolkar innebörden av ett visst fenomen som syftar till att urskilja vad som är 
regel eller praxis inom ramen för det undersökta subjektet. Vilken verklighetssyn 
forskarna har reflekterar deras verklighetsuppfattning och hur den studerade 
verkligheten tolkas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10; Saunders et al., 2009, s. 110). Vid 
undersökningen av de bakomliggande faktorerna till varför medelstora företag väljer att 
implementera EDI-lösningar har det varit viktigt att respondenterna haft goda kunskaper 
inom ämnet eftersom det är utifrån tolkningar av deras svar som vi sedan skapat vår 
egen bild av verkligheten. Hade vi istället haft en positivistisk kunskapssyn hade vi 
testat vilka faktorer som är kritiska utifrån hypoteser. Patel & Davidson (2011, s. 27-28) 
skriver att positivism bygger på logiskt prövande vilket innebär att en hypotes skapas 
som sedan prövas genom att den ställs mot empirisk data. Vidare ska forskaren inom 
positivismen vara neutral till forskningsresultatet och ha en objektiv ståndpunkt. Att vi 
inte haft en positivistisk kunskapssyn blir därför tydligt eftersom vi varken ämnat 
genomföra en hypotesprövning eller ställt oss helt objektiva till vår förförståelse.  
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Eftersom hermeneutiken är en tolkningslära är det enligt Wallén (1996, s. 33) 
grundläggande att forskarens förförståelse bör uttalas och lyftas fram. Därför menar vi 
att vår förförståelse varit viktig för att kunna välja ut relevant teorier. Inom 
hermeneutikerna är det varken möjligt eller nödvändigt att upprätthålla en objektiv 
relation mellan det undersökta subjektet och forskaren, och således är det inte möjligt 
att bortse från forskarens värderingar. I motsats till detta ska forskarens värderingar 
hållas åtskilda från det undersökta subjektet inom positivismen för att säkerställa 
värderingsfriheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Utifrån detta blir det naturligt att 
vi inte varit objektiva och istället haft en subjektiv inställning till vår förförståelse.  

2.4	  Perspektiv	  

Thurén (2005, s. 88-89) menar att det är viktigt att välja vilket perspektiv en 
verklighetsbeskrivning ska utgå utifrån. Vi menar att vår studie hade kunnat genomföras 
utifrån två olika perspektiv, dels ur de medelstora företagens perspektiv samt ur 
systemleverantörernas perspektiv. Vi valde dock att skriva studien ur medelstora 
företags perspektiv och mer specifikt för personen som på strategisk nivå ansvarar för 
Supply Chain Management. Varför vi valt att skriva ur lednings- och chefsnivå beror på 
att vi anser att det är dessa som har möjligheten att styra implementeringen av EDI och 
har det strategiska ansvaret vid implementeringen av EDI. Att studien blev mer 
intressant utifrån medelstora företags perspektiv menar vi beror på att forskarproblemet 
på det sättet blir tydligare och att studien baserats på det verkliga behovet hos 
medelstora företag. Hade vi valt att skriva från perspektivet av systemleverantörerna 
anser vi att det hade blivit svårt att bedöma trovärdigheten av studien eftersom vi ansåg 
att risken fanns att systemleverantörerna skulle vara partiskt inställda till hur väl de 
befintliga EDI-lösningarna är anpassade för medelstora företags behov. Dock har vi valt 
att styrka uppgifterna från de medelstora företag vi undersökt med hjälp av intervjuer 
med två systemleverantörer för att uppnå en empirisk mättnad vilket vidare kommer att 
diskuteras i praktisk metod. Dock vill vi belysa att risken med att inkludera två 
systemleverantörer i studien varit att dessa kan ha återgett en partisk bild av 
verkligheten vilken vi vill tydliggöra vår medvetenhet kring. Vi har valt att belysa vårt 
val av perspektiv, eftersom det enligt Thurén (2005, s. 89) är viktigt att tydliggöra 
studiens perspektiv för att inte vilseleda läsaren. Vidare blir det även enklare att bedöma 
vilken fakta som är relevant i studien när valet av perspektiv är gjort. 

2.5	  Angreppssätt	  

Det finns främst två olika angreppssätt att utgå ifrån vid utformning av ny kunskap, 
nämligen induktion och deduktion (Hyde, 2000, s. 83). Den hermeneutiska 
kunskapssynen hör i regel ihop med det induktiva angreppssättet och den subjektiva 
verklighetsuppfattningen. Den positivistiska kunskapssynen hör istället i regel samman 
med det deduktiva angreppssättet och den objektiva verklighetsuppfattningen 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Bryman (2011, s. 347-348) väljer dock att poängtera 
att det finns undantag och att kvalitativ data kan och bör ha en viktig roll även vid 
prövning av redan genererad teori, det vill säga ett deduktivt angreppssätt trots 
hermeneutisk kunskapssyn. Som tidigare nämnts har vi haft en hermeneutisk 
kunskapssyn och en subjektiv verklighetsuppfattning och vi har valt att förhålla oss till 
det deduktiva angreppssättet. Utifrån vårt presenterade forskningsproblem har vi använt 
oss av ett deduktivt angreppssätt eftersom vi gått från teori till empiri och därmed 
utvecklat den redan befintliga teorin. Vi menar att vi använt oss av ett deduktivt 
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angreppssätt på grund av att vi utgått från teori när vi designat vår intervjuguide vilket 
innebär att det empiriska materialet har genererats från redan befintliga teorier och 
begrepp. Yin (2013, s. 98) menar att ett deduktivt angreppssätt med fördel kan användas 
när forskarens avsikt är att förklara, öka förståelsen eller sätta ett redan befintligt 
begrepp i en ny kontext. Utifrån detta menar vi att vi genomfört en deduktiv studie 
eftersom vi utgått från redan befintlig teori som vi sedan jämfört med vårt insamlade 
empiriska material som vi sedan baserat våra slutsatser på. Shepherd & Sutcliffe (2011, 
s. 361) menar att deduktion är ett angreppssätt som med fördel kan användas vid 
teoretisering av organisationer vilket är det vi ämnat göra genom att undersöka vår 
problemformulering inom medelstora företag. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 56) 
är svagheterna med det deduktivt angreppssätt att det material som samlas in blir 
teoribestämt vilket kan leda till att de teorier som tas fram blir praktiskt 
oanvändbara. Utifrån studiens deduktiva angreppssätt menar vi att vi kan ha missat att 
undersöka vissa aspekter som kan vara viktiga för få en korrekt bild av verkligheten. 
Dock har vi reducerat denna risk genom att så långt som möjligt valt relevanta teorier 
utifrån vår förförståelse samt behandlat ämnesområdet på ett övergripande sätt för att 
väga in samtliga aspekter inom ämnesområdet.  

2.6	  Litteraturundersökning	  

Inom ramen för litteraturundersökning ingår all litteratur enligt Ejvegård (2009, s. 47), 
det vill säga alla artiklar, böcker, uppsatser etc. som använts i studien. Till dessa hör 
även den information som är tillgänglig via nätet. Enligt Ejvegård (2009, s. 71) baseras 
en källas trovärdighet på varifrån den härstammar, därför har primärkällor en högre 
trovärdighet i jämförelse med sekundärkällor. Risken finns alltid att en sekundärkälla 
tagits ur sitt sammanhang och därför bör de källor som används vara primärkällor i så 
stor utsträckning det är möjligt. Vi är medvetna om att studiens teoretiska del är baserad 
på sekundärkällor men vi bedömer dessa som trovärdiga på grund av att vi utgått från 
ursprungskällorna i så stor utsträckning som möjligt.  

Vi vill framhålla att vi grundligt genomfört vår litteraturgenomgång för att finna 
korrekta termer och begrepp att basera studiens teoretiska del på. Till att börja med 
sökte vi på Supply Chain Management (SCM) och integration kopplat till Small and 
Medium-Sized Enterprices (SME) och Medium-Sized Enterprices (ME). Inom ovan 
nämnda litteraturgenomgång fann vi Information and Communication Technology 
(ICT) som sedan mynnade ut i vidare sökning på just ICT och Information Technology 
(IT) kopplat till SME och ME. För att ytterligare närma oss vårt problemområde kom vi 
genom litteratur inom ICT i kontakt med Electronic Data Interchange (EDI) kopplat till 
SME och ME. Dessa ovan nämnda sökord har utgjort grunden för vår 
litteraturgenomgång men flertalet andra sökord har även använts. Detta har inneburit att 
vår litteratursökning av teorier har vuxit fram under en längre tid och mynnat ut i de 
begrepp och termer som studien baserats på. Hade vi haft möjligheten att göra om 
litteraturgenomgången hade vi valt att söka på EDI från början för att på ett bättre sätt 
kunnat tillgodose oss relevant teori inom området och därmed göra en mer precis 
litteraturgenomgång inom EDI samt Integration.  
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Figur 1 - Litteraturgenomgång 

 

Sökord (Ebsco + Emerald) 

Nedan visas antal träffar per sökord. Sökning har skett på databaserna EBSCO 
(innehållande bland annat Business Source Premier, mfl) och Emerald.  

 

SME 
 
17 536 

SCM + SME  
 
347 

SCM + ME 
 
512 

IT 
 
566 554 

IT + SME 
 
4778 

IT + ME 
 
10 076 

ICT 
 
30 537 

ICT + SME  
 
941 

ICT + ME 
 
1 227 

EDI 
 
7250 

EDI + SME 
 
240 

EDI + ME  
 
504 

Tabell 1 - Sökord 

Vi vill med tabellen ovan visa artikelsökningar i EBSCO och Emerald har genererat i 
ovan antal vetenskapliga artiklar inom vårt valda problemområde. Detta menar vi 
påvisar att ämnet är relativt outforskat och att forskningsområdet varit tämligen 
begränsat. Detta på grund av att de genomförda sökningarna påvisar att gjorda studier är 
relativt begränsade inom SME och ME.  

2.7	  Källkritik	  

Källkritik innefattar att bedöma trovärdigheten av de källor som den insamlade 
kunskapen baseras på (Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén, 2005, s. 9). Tillförlitligheten av 
källorna som används kan enligt Ejvegård (2009, s. 71-73) bedömas utifrån äkthetskrav, 
oberoendekrav, färskhetskrav och samtidskrav. Genom att främst använda artiklar som 

SCM 

ICT och IT 

EDI 

Integration 
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vi hittat genom EBSCO HOST och Emerald och genom att till största del använda oss 
av artiklar som är peer reviewed anser vi att vi uppfyllt äkthetskravet. I de fall artiklarna 
inte har varit peer reviewed har vi genom sökningar på Google Scholar sett hur många 
gånger artikeln blivit citerad utav andra författare och därmed kunnat bedöma 
pålitligheten. Ytterligare har vi använt oss av välkända författare vid de tillfällen vi 
använt oss av böcker och detta gäller endast kapitlen teoretisk metod och praktisk 
metod. 

Oberoendekravet har vi tillgodosett genom att vi använt oss av förstahandskällor i så 
stor utsträckning det varit möjligt för att inte riskera att originalkällan tagits ur sitt 
sammanhang. Enligt Thurén (2005, s. 34) har förstahandskällor en högre trovärdighet i 
jämförelse med en andrahandskälla, men att en nyare källa kan föredras framför en 
betydligt äldre. Bedömningen av när en nyare källa bör användas framför en äldre är 
svår, men vid de tillfällen vi använt oss av andrahandskällor har det förekommit på 
grund av att förstahandskällan varit svåråtkomlig eller att andrahandskällan har varit 
mer relevant till vår studie ur såväl ett tidsperspektiv som innehållsmässigt. När vi valt 
bort att referera förstahandskällan på grund av dessa faktorer har vi kontrollerat vad som 
faktiskt står i förstahandskällan vid de tillfällen det varit möjligt för att inte 
informationen ska vara tagen ur sitt sammanhang. 

Färskhetskravet menar vi att vi tillgodosett genom att använda oss av så nypublicerade 
källor som möjligt där det varit möjligt. Ejvegård (2009, s. 72) menar att en nyare källa 
bör innehålla mer aktuell fakta i jämförelse med en äldre. För att inte tappa bort 
kärnvärdet i en ny källa har vi därför emellanåt gjort bedömningen att andrahandskällor 
har gett oss en högre grad av trovärdighet.  

För att säkerställa samtidskravet har vi använt vetenskapliga artiklar som först och 
främst är kopplade till Supply Chain och medelstora företag, och därmed valt bort 
andrahandskällor som inte är relevant till vårt valda problemområde. Vid de tillfällen 
som andrahandskällor används har det varit nödvändigt för att kunna använda den 
berörda informationen. Utifrån oberoendekravet, färskhetskravet och samtidskravet 
anser vi att vi väl motiverat att andrahandskällor förekommer i texten vid de tillfällen vi 
bedömt att det ger högst trovärdighet. Enligt Ejvegård (2009, 2. 73) är det uppenbart 
att framför allt äkthetskravet och oberoendekravet säger emot varandra angående 
huruvida tidiga eller sena publiceringar är att föredra. Vi har begrundat dessa krav 
genom hela uppsatsen och noga övervägt vilken av förstahandskällan och 
andrahandskällan som varit mest trovärdig vid de tillfällen det uppstått frågetecken 
angående detta. Det bör dock poängteras att andrahandskällor inte förekommer frekvent 
i texten utan endast förekommit vid ett fåtal tillfällen. Trots detta har vi valt att lyfta 
argumentationen angående andrahandskällor eftersom vi anser att diskussionen kring 
detta lätt glöms bort och att källkritiken är grunden för uppsatsens trovärdighet.    
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3.	  Teori	  

 

3.1	  Supply	  Chain	  och	  Supply	  Chain	  Management	  

Mentzer et al. (2001, s. 2) skriver att en stor del av konkurrensen på dagens marknad är 
tids- och kvalitetsbaserad vilket är en följd av den globala materialförsörjningen som 
gjort att allt fler företag väljer att införskaffa material från globala aktörer. I och med 
den hårdnande konkurrensen på den globala marknaden är möjligheten att kontrollera 
ett företags logistikflöde en viktig beståndsdel för att uppfylla kundernas krav (Garcia-
Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 251). För att öka flexibiliteten och förmågan att nå 
kundernas krav använder företag informationsteknik (IT) för att bli integrerade med sina 
företagspartners (Gunasekaran & Ngai, 2004, s. 269). Faktorerna bakom integration och 
vilka konkurrensfördelar ökad integration ger återkommer vi till senare i teorikapitlet 
och vi kommer istället börja med att beskriva Supply Chain och Supply Chain 
Management. Vi har aktivt valt att inleda teorikapitlet med Supply Chain eftersom att 
studien genomförts utifrån vilken betydelse integration har inom Supply Chain. Intresset 
för att skriva om integration i form av informationsteknik grundar sig i intresset för 
vilka möjligheter ökad integration öppnar upp för inom Supply Chain. På grund av detta 
har vi valt att vinkla vårt valda problemområde utifrån det perspektivet.  
 
Som nämnts ovan har den globala marknaden skapat ett behov av närmare relationer 
mellan leverantör och kund (Mentzer et al., 2001, s. 2) vilket ställer nya krav på företags 
Supply Chain. För att förstå den ömsesidiga påverkan mellan leverantör och kund är det 
viktigt att förstå att varje relation är beroende av flera andra relationer (Gadde & 
Snehota, 2000, s. 315) som tillsammans skapar en Supply Chain. Nedan visar figur 2 att 
företag kan ingå i ett flertal Supply Chain. Av den orsaken måste alla beslut inom ett 
företag fattas med hänsyn till samtliga aktörer som kan påverka företagets framtida 
verksamhet. Mentzer et al. (2001, s. 4) väljer att definiera Supply Chain enligt;  

 “a set of three or more entities (organisations or induviduals) directly involved in the 
upstream and down stream flows of products, services, finances, and/or information 
from a source to a customer.”  
 
 

Inledning	   Teoretisk	  
metod	   Teori	   Praktisk	  

metod	   Empiri	   Sannings
kriterier	   Analys	   Slutsats	  
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Figur 2 - Nätverk av flera Supply Chain. 

Supply Chain Management innefattar ledning och hantering av samtliga aktiviteter 
inom Supply Chain och är ett teoretiskt begrepp som kom att nämnas först under tidigt 
80-tal (Alfalla-Luque & Media-López, 2009, s. 215; Cooper et al., 1997, s. 10; 
Corominas, 2013, s. 6828). Fördelarna med utvecklad Supply Chain Management 
menar Thakker et al. (2013, s. 147) kan sägas inkludera förbättrad kvalitet vid produkt- 
och leveransprocess såsom kortare leveranstider, mer tillförlitliga leveranser, färre 
störningar i företagets Supply Chain, kostnadsbesparingar såsom lägre kostnad för 
lagerhållning av varor samt minskad risk inom Supply Chain. De forskare som först 
sägs ha yttrat Supply Chain Management var Oliver och Webber (Corominas, 2013, s. 
6828) vilka gjorde det efter diskussion om potentiella fördelar med att integrera ett 
företags interna affärsfunktioner såsom inköp, tillverkning, försäljning och distribution 
(Alfalla-Luque & Media-López, 2009, s. 204; Harland, 1996, s. 63). Alltsedan Supply 
Chain Management först uttrycktes har flera alternativa definitioner av uttrycket 
framkommit och flera författare har diskuterat och jämfört olika definitioner av Supply 
Chain Management (Bechtel & Jayaram, 1997; Gibson et al., 2005; Harland, 1996). 
Stock & Boyer (2009 s. 705-706) presenterade år 2009 en definition av Supply Chain 
Management baserad på en analys av 173 andra definitioner av Supply Chain 
Management. Genom att ta med de mest framträdande aspekterna av tidigare 
publicerade definitioner föreslog författarna följande definition av Supply Chain 
Management; 
 
”The management of a network of relationships within a firm and between 
interdependent organizations and business units consisting of material suppliers, 
purchasing, production facilities, logistics, marketing, and related systems that 
facilitate the forward and reverse flow of materials, services, finances and information 
from the original producer to final customer with the benefits of adding value, 
maximizing profitability through efficiencies, and achieving customer satisfaction.” 
(Stock & Boyer, 2009, s. 706) 
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Ovanstående definition av Supply Chain Management är således en definition av många 
andra. Stock & Boyer (2009, s. 706) väljer dock att kritiskt ifrågasätta om deras 
definition är bättre än någon av tidigare framkomna definitioner. Författarna framhäver 
vidare att detta är en definitionsfråga som beror på forskarens specifika utgångpunkt 
inom området. Dessutom nämner författarna att någon optimal definition av Supply 
Chain Management möjligen kan vara svår att uppnå på grund av att Supply Chain 
Management fortfarande utvecklas kontinuerligt. Med detta i åtanke väljer vi som 
författare av denna studie att förhålla oss till ovanstående definition av Supply Chain 
Management. Trots att det finns olika definitioner av Supply Chain Management visar 
denna definition på relativ aktualitet samt att den är genererad genom granskning och 
analys av flertalet andra definitioner inom området. Vi väljer dessutom att instämma i 
resonemanget om att någon optimal definition kan vara svår att uppnå och att vi väljer 
att förhålla oss till den ovan nämnda definitionen som vi anser tydligt visar på vad 
Supply Chain Management innefattar.  

3.1.1 Särskiljande	  av	  Supply	  Chain	  och	  Supply	  Chain	  Management	  
Skillnaden mellan Supply Chain och Supply Chain Management kan vara svår att 
urskilja. En tydlig skiljelinje menar dock Mentzer et al. (2001, s. 4) är att Supply Chain 
endast inkluderar fysisk förflyttning av material och information inom 
distributionskanalen medan Supply Chain Management även innefattar koordinering 
och planering av samtliga aktiviteter inom Supply Chain. Vidare menar Mentzer et al. 
att det är viktigt att förstå att en organisation kan vara en del i ett flertal oberoende 
Supply Chain. Ledning och hantering av Supply Chain har därför blivit betydande för 
företags överlevnad och tillväxt (Alfalla-Luque & Media-López, 2009, s. 203). Givet 
detta menar Alfalla-Luque & Media-López (2009, s. 203) att företag måste se till mer än 
bara det egna företagets verksamhet. Författarna menar att företag måste se till hela 
försörjningskedjan samt alla förbindelser till andra organisationer såsom företagets 
leverantörer, distributörer, kunder, etc. Den ökade globaliseringen (Alfalla-Luque & 
Media-López., 2009, s. 203; Corominas, 2013, s. 6829) har bidragit till att allt mer 
komplexa nätverk av företag har uppkommit vilket i sin tur bidragit till allt mer 
komplexa företagsrelationer (Corominas, 2013, s. 6830). Utifrån ovan nämnda blir 
betydelsen av strategiskt arbete inom Supply Chain Management av stor relevans hos 
dagens företag. Strategiska val baseras idag på hur företag väljer att organisera sin 
produktion, relationen med sina företagspartners, och positionering på marknaden, allt 
detta i relation till den globala marknad företag verkar inom (Nag et al., 2007, s. 946). 
 
För att kunna belysa och påvisa vikten av integration mellan olika företagspartners 
menar vi att det är viktigt för läsaren att erhålla bakgrundsförståelse för Supply Chain 
och Supply Chain Management och dess betydelse för företag. Utifrån detta menar vi 
att det är viktigt att kunna påvisa utvecklingen av allt mer komplexa nätverk inom 
Supply Chain vilket skapat ett behov av högre grad av integration mellan 
företagspartners.  

3.1.2 Betydelsen	  av	  kommunikation	  och	  integration	  i	  Supply	  Chain	  
Förmågan att styra och överblicka logistikflödet är avgörande för att leva upp till 
kundernas krav på service, kostnad och kvalité (Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 
2009, s. 250).  För att kunna konkurrera på 2000-talets globala och dynamiska marknad, 
där företag är elektroniskt anslutna med varandra, är en viktig konkurrensfördel enligt 
Gunasekaran & Ngai (2004, s. 269) att vara flexibel för att lyckas ställa om efter de 
växlande kraven på marknaden. Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado (2009, s. 250) 
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skriver att det är viktigt för företag att upprätta nya policyers som verkar för att reducera 
spill inom just dessa områden för att förstärka företagets marknadsandelar. För att 
uppnå detta menar författarna att företag följaktligen behöver upprätta en integrerad 
värdekedja med sina företagspartners för att reducera spill i alla led. Med integrering 
menas att olika aktiviteter inom och mellan företag sammankopplas genom 
informationsdelning (Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 250). Eftersom vi 
ämnar undersöka på vilka grunder medelstora företag väljer att implementera EDI 
menar vi att det är grundläggande att vi belyser vikten av informationsdelning inom 
Supply Chain för att kunna lyfta studien i ett större perspektiv. Informationsutbyte är 
grunden för att kunna fatta strategiska beslut som rör flexibilitet och effektivitet inom 
Supply Chain skriver Introna (1991, refererad i Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 
2009, s. 250). För att dela information mellan parterna används informationsteknik (IT) 
som innefattar datateknik och telekommunikation. Gunasekaran & Ngai (2004, s. 269) 
belyser värdet av att använda IT för att integrera företagspartnerna inom Supply Chain.  
För att öka förståelsen vill vi göra läsaren uppmärksam på att de IT-baserade 
integrationslösningarna vi beskriver nedan är baserade på informationsteknik och 
används i syftet att effektivisera informationsdelning mellan företag inom en Supply 
Chain.  

3.2	  Informations-‐	  och	  kommunikationsteknik	  

Utifrån ovan beskriven fakta är det möjligt att konstatera att det är informationsteknik 
som gjort det möjligt att dela och överföra information inom och mellan företag. 
Mehrotra (2010, s. 168) skriver att IT-system som används inom Supply Chain 
Management omfattar dels interna system som hanterar informationsflödet inom ett 
enskilt företag samt externa system som hanterar informationsflödet mellan olika 
företagspartners inom Supply Chain. För att bibehålla konkurrensfördelar är det enligt 
Poulis et al. (2013, s. 594) viktigt att samarbete och kommunikationen fungerar mellan 
företagspartnerna inom Supply Chain. Gunasekaran & Ngai, (2004, s. 270) styrker detta 
genom att skriva att det är grundläggande att inkludera IT i Supply Chain Management 
eftersom att leverantörer och kunder idag finns utspridda världen över. För att 
ytterligare betona teknikens betydelse för Supply Chain Management skriver Poulis et 
al. (2013, s. 594) att internet har underlättat kommunikationen mellan och inom företag 
och att det genom teknikutvecklingen underlättat styrningen av företags Supply Chain. 
Det är informations- och kommunikationsteknik (ICT) som används för att synliggöra 
flödet inom Supply Chain och därigenom synkronisera informationsdelning mellan 
olika företagspartners (Dos Santos Vieira et al., 2013, s. 484). Idag är det inte bara 
företag som konkurrerar mot varandra på marknaden utan hela värdekedjor som 
konkurrerar mot varandra (Hult et al, 2007, s. 1047). Att företags värdekedjor 
konkurrerar mot varandra har ställt företag inför nya utmaningar eftersom hänsyn även 
måste tas till de andra företagen som ingår i värdekedjan. Poulis et al. (2013, s. 596) 
menar att det är betydligt mer komplext att se till en hel värdekedjas efterfrågan i 
jämförelse med att endast hantera den interna efterfrågan hos ett företag. För att hantera 
en hel värdekedja ställs stora krav på effektiv informationsdelning och koordinering av 
företagspartnerna som ingår i värdekedjan (Poulis et al., 2013, s. 596).  

Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado (2009, s. 251) skriver att informationsutbyte genom 
ICT-system sker online och genom att parterna inom en Supply Chain är uppkopplade 
mot varandra. Författarna menar vidare att utbytet av information syftar till att samtliga 
parter ska kunna ta del av information som rör samverkan av aktiviteter inom Supply 



 16 

Chain. Vidare kan nämnas att ICT-system ofta är synonyma med IT och är ett 
samlingsnamn för olika program och system som överför information. Vilken typ av 
program och system som används beror på vilken typ av verksamhetsområde det är 
ämnat att användas och inom Supply Chain Management är Electronic Data Interchange 
(EDI) ett system som är vanligt förekommande (Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 
2009, s. 251; Williams & Frolick, 2001, s. 47) inom B2B (Craighead et al., 2006 s. 136; 
Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1301). EDI uppkom under tidigt 70-tal inom 
transportindustrin inom bland annat järnväg och lastbilstransporter (Hsieh & Lin, 2004, 
s. 69). Vi har valt att förhålla oss till Holland et al. (1992, s. 539) definition av EDI; 

 “process of computer to computer, business to business data transfer of repetitive 
business processes involving direct routing of information from one computer to 
another without human interference, according to predefined information formats and 
rules”.  

Denna definition används även idag vilket kan styrkas med att The Data Interchange 
Standards Association (DISA) som är en icke vinstdrivande organisation och ansvarig 
för utvecklingen inom branschen för elektroniskt affärsutbyte också använder sig av en 
likande definition (DISA, 2014).  

3.3	  Electronic	  Data	  Interchange	  	  

Williams & Frolick (2001, s. 47-48) beskriver EDI genom att göra en liknelse mellan 
det traditionella sättet att kommunicera via telefon där EDI kan symboliseras av 
telefonerna som behövs för att parterna ska kunna sända och motta information. Vidare 
skriver författarna att EDI innebär att information överförs automatiskt mellan datorer 
utan att någon mänsklig faktor är inblandad. Med EDI är det enligt Williams & Frolick 
(2001, s. 47-48) möjligt för två företagspartners att utbyta information med varandra 
och det förutsätter att båda parter har EDI för att det ska vara möjligt att kommunicera 
med varandra. EDI är därför ett verktyg som möjliggör kommunikation mellan 
företagspartners inom B2B (Hart & Saunders, 1997, s. 25; Hsieh & Lin, 2004, s. 68; 
Utomo, 2013, s. 594). Komplexiteten som ständigt ökar mellan leverantör och kund har 
skapats genom det ökade införandet av Supply Chain Management och för att hantera 
komplexiteten används EDI som är en av flera ICT-lösningar (Gunasekaran & Ngai, 
2004, s. 269). Innan vi närmare går in på EDI vill vi framhålla att EDI bör ses som ett 
verktyg för ökad integrationen mellan två företagspartners. Under våra efterforskningar 
inom ämnet har vi kunnat konstatera att EDI är det system som vanligen används för att 
integrera företagspartners inom Supply Chain.  

3.3.1 Nyttan	  av	  Electronic	  Data	  Interchange	  
Informationsöverföring med EDI är helt automatiserad och sker omedelbart eller vid 
förutbestämda tidsintervaller och strävan är att informationsöverföringen ska ske så 
direkt som möjligt (Williams & Frolick, 2001, s. 48). Att informationsutbytet sker 
automatiskt istället för manuellt frisläpper arbetskraft som istället kan läggas på mer 
strategiska arbetsuppgifter. EDI ger även möjligheten att få direktöverförd information 
om status på inkommande material, leveransaviseringar, spårning av sändningar och 
reducerat pappersarbete med fakturor och ordrar från en extern företagspartner 
(Subramani, 2004, s. 53; Radstaak & Katelaar, 1989, refererad i Min & Galle, 1999, s. 
910; Williams & Frolick, 2001, s. 48). Utöver detta tillkommer även minskade 
lagerkostnader, kortare ordercyklar och snabbare informationsöverföring (Min & Galle, 
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1999, s. 909). Dessa förbättringar leder till att det dagliga operationella arbetet 
förbättras vilket syftar till minskade interna kostnader och effektiviserad 
informationsdelningen inom ett företag (Fearon, 2014, s. 308). Ytterligare fördelar som 
EDI ger är att det är möjligt att enkelt överblicka mängden material att beställa, vilket 
gynnar kassaflödet och hjälper till att hålla lagerkostnaderna nere (Jiménez-Martinez & 
Polo-Redondo, 2004, s. 77). Ovan har några alternativa funktioner nämnts som 
användas med hjälp av EDI och för att påvisa omfånget av funktioner som kan 
användas har Emmelhainz (1990, refererad i Morris et al,. 2003, s. 563) presenterat mer 
än 245 alternativa funktioner att använda med hjälp av EDI. Idag redovisar DISA 
(2014) att det finns över 300 funktioner att använda med hjälp av EDI. 

För att ytterligare påvisa nyttan av EDI har Mukhopadhyay & Kekre (2002, s. 1311) 
genomfört en studie som visar att försenade betalningar minskar vid elektronisk 
fakturering och att orderhanteringsprocessen effektiviseras, vilket leder till att även 
samarbetspartnern gör kostnadsreduceringar inom fakturahantering och orderhantering. 
Utifrån detta kan ett företag med hjälp av EDI utveckla organisationen och göra 
besparingar inom lagerhållning och administration samt undvika suboptimeringar 
(Galliers et al., 1995, s. 154). Med utgångspunkt i detta bidrar EDI till förbättrade 
relationer med företagspartners, förhöjd informationskvalité, ökad konkurrenskraft, 
minskade transaktionskostnader, förbättrat kassaflöde, bättre kundservice och minskad 
lagerhållning (Hsieh & Lin, 2004, s. 70-71; Khazanchi, 2005, s. 93). Exempelvis har det 
tidigare varit svårt att mäta indirekta kostnader i form av minskade 
transaktionskostnader framför direkta kostnader så som minskade 
upphandlingskostnader (Gadde & Snehota, 2000, s. 308). Detta vill vi lyfta på grund av 
att det tidigare har varit de indirekta kostnaderna som har mätts inom inköp, men det 
många företag inte tänker på är att varje transaktionskostnad i sin tur innebär flera 
transaktionskostnader i form av godshandlingar och transportkostnader (Gadde & 
Snehota, 2000, s. 308) vilket vi menar påvisar att minskade transaktionskostnader är en 
stor del av fördelarna med att implementera EDI.  

Värt att lyfta är att EDI inte endast är av intresse inom Supply Chain Management utan 
kan effektivisera informationsutbyte inom de flesta delarna av en organisation och 
exempel på detta är inom ekonomi, marknadsföring, strategisk ledning, redovisning, 
verksamhetsstyrning etc. (Narayanan et al., 2009, s. 123). Vanligen initieras EDI av en 
kund, men även leverantören drar direkta fördelar av att EDI implementeras 
(Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1312). Till exempel skriver Mukhopadhyay & Kekre 
(2002, s, 1312) att leverantören drar nytta av EDI även om det från början var kunden 
som initierade EDI, detta på grund av att transaktionskostnaderna minskar för såväl 
kunden som leverantören. Ytterligare fördelar leverantören kan erhålla är att 
implementeringen av EDI förstärker relationen mellan företagspartnerna. Detta 
reducerar risken för att kunden väljer att söka efter alternativa leverantörer vilket 
påvisar kundens maktförhållande gentemot leverantören. Khazanchi (2005, s. 89) 
betonar även vikten för medelstora företag att implementera EDI på grund av att denna 
teknik förutspås bli allt mer avgörande på grund av den växande globala handeln. Detta 
menar vi lyfter relevansen av vårt valda problemområde eftersom vi ämnar undersöka 
på vilka grunder medelstora företag väljer att implementera EDI. 

EDI ger strategiska fördelar (Fearon et al., 2014, s. 308; Jiménez-Martinez & Polo-
Redondo, 2004, s. 77; Sriaram et al., 2000, s. 37) inom företag och har i över två 
decennier ansetts vara en viktig faktor för utvecklingen av Supply Chain Management 
inom B2B (Narayanan et al., 2009, s. 121). De strategiska fördelarna EDI medför är 
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bland annat att externa relationer med betydande företagspartners förstärks (Fearon et 
al., 2014, s. 308; Subramani, 2004, s. 53). Därmed kan EDI ses som ett strategiskt 
verktyg som hjälper företag att överblicka sin verksamhet vilket bidrar till ytterligare 
konkurrensfördelar (Galliers et al., 1995, s. 149). Användningen av EDI växer och 
fördelarna med att använda EDI inom Supply Chain blir allt viktigare för att skapa och 
bibehålla konkurrensfördelar (Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1313). På grund av 
detta har vi funnit det intressant att undersöka på vilka grunder som medelstora 
tillverkningsföretag väljer att implementera EDI. Khazanchi (2005, s. 89) och 
Mukhopadhyay & Kekre (2002, s. 1313) förutspådde att de operativa och strategiska 
fördelarna med EDI skulle komma att bli allt viktigare inom B2B vilket bekräftas av 
Narayanan et al. (2009, s. 122). Betydelsen av EDI blir allt större inom näringslivet och 
nyttan av EDI förstärks av att användningen av systemet ökar bland företag (Min & 
Galle, 2003, s. 227; Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1312; Narayanan et al., 2009, s. 
121-122).  

3.3.2 Utmaningar	  med	  Electronic	  Data	  Interchange	  (EDI)	  
Kostnaden som EDI är associerad med kan avskräcka medelstora företag att 
implementera EDI (Galliers et al., 1995, s. 151) vilket även bekräftas av Garcia-Arca & 
Carlos Prado-Prado (2009, s. 261) som menar att EDI är en kostsam investering. Vidare 
menar Galliers et al. (1995, s. 151) att det kan vara svårt för medelstora företag att väga 
upp fördelarna mot vad det faktiskt kostar att implementera EDI. Till detta hör även att 
många organisationer ser EDI som en fråga isolerat till IT istället för att hanteras som en 
strategisk fråga som berör hela organisationen (Galliers et al., 1995, s. 151). Williams & 
Frolick (2001, s. 40) bekräftar att det inte endast är fördelaktigt att använda ett EDI-
system utan det krävs ansträngningar från användarens sida. Författarna skriver att det 
är kostsamt att integrera två företagspartner med varandra och det kan ta tid för 
programmerare inom företaget att utveckla de krav som sätts upp. Vidare menar 
William & Frolick att EDI-lösningar normalt har en viss standard men att det är högst 
individuellt till vilken grad som standarden används. Detta bidrar till att varje gång en 
ny företagspartner läggs till i nätverket måste programmerare inom företaget utforma 
programvaran så att EDI-systemet blir kompatibelt med just den valda företagspartnern 
(Williams & Frolick, s. 2001, s. 48).   

Galliers et al. (1995, s. 151) menar att det inte är ovanligt att användare av EDI har 
tvingats implementera EDI-lösningar på grund av hårda påtryckningar från betydande 
kunder eller leverantörer. Detta styrks även av Gélinas & Bigras (2004, s. 276) som 
menar att medelstora företag pressas från större aktörer att implementera 
integrationssystem. Galliers et al. (1995, s. 151) menar att, vägrar ett företag 
implementera EDI efter stora påtryckningar från större företagspartners, riskerar de att 
bli av med sin kund eller leverantör. Slutligen menar författarna att företag som inte 
klassificeras som stora är extra känsliga för påtryckningar och det blir därför svårt för 
dessa företag att se implementeringen av EDI som en strategisk investering i 
verksamheten på lång sikt (Galliers et al., 1995, s. 151). Inom liknande forskning har 
det dock stått oklart kring hur stor påverkan större företagspartners har vid 
implementeringen av EDI mot mindre företag (Chwelos et al., 2001; Iacovou et al., 
1995; Narayanan et al., 2009). Denna oenighet kring huruvida beroendeförhållandet 
påverkar valet av att implementera EDI anser vi påvisar behovet av vidare forskning 
inom ämnet. Dock börjar företag inse de strategiska fördelarna som finns med EDI i 
form av bland annat kostnadsreduceringar (Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1311) och 
börjar se till sina egna möjligheter att skapa strategiska fördelar redan under 
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implementeringen. I en pressad situation är det svårt för ett företag att stå emot att 
implementera den EDI-lösning som deras leverantör eller kund rekommenderar vilket 
ytterligare bidrar till att företag i en tydlig kravsituation startar arbetet med att 
implementera EDI utan att tänka på vilka strategiska fördelar det kan generera i 
framtiden (Galliers et al., 1995, s. 151). Inom B2B är det främst EDI-utvecklingen som 
underlättat transaktionskostnaderna (Narayanan et al., 2009, s. 121) och vi menar att det 
därför är viktigt att medelstora företag lyckas ta till sig den nya tekniken för att kunna 
fortsätta konkurrera på marknaden inom B2B speciellt med tanke på det faktum att 
företags Supply Chain är en viktig konkurrenskraft (Hult et al., 2007, s. 1047). På grund 
av detta är det viktigt att poängtera att stora företag ofta har ett starkt maktinflytande 
och enklare kan påverka i vilken grad EDI ska implementeras i förhållande till ett 
medelstort företag som generellt har mindre makt att påverka detta (Galliers et al., 1995, 
s. 151). Galliers et al. (1995, s. 151) skriver att det heller inte är ovanligt att stora 
företag stödjer sina företagspartners när de sätter press på dem att implementera EDI. 
Vidare menar Galliers et al. att stödet bland annat kan bestå av att stora företag erbjuder 
träningsprogram i hur medelstora företagen bör gå tillväga under implementeringen 
vilket har visat ge goda resultat på lång sikt. Dock är det viktigt att komma ihåg att 
nyttan av EDI inte beror på företagets storlek utan EDI är ett strategiskt verktyg som 
kan användas framgångsrikt i alla typer av organisationer (Galliers et al., 1995, s. 151). 
Enligt Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado (2009, s. 261) är det okunskapen om vilka 
fördelar ett ICT-system kan generera som gör att företag inte implementerar ICT-system 
på den nivå som skulle behövas för att implementeringen ska ge högsta möjliga effekt. 
Eftersom EDI är en typ av ICT-system, menar vi att detta även gäller för EDI-system. 
Författarna nämner att ytterligare svårigheter är att hårdvaran och mjukvaran som 
behövs för att automatisera överföringen av information är kostsam att investera i. 
Införandet av ett nytt system medför även kostnader i form av att lära upp personalen 
och det innebär även stora kostnader att synkronisera dataformatet mellan olika system 
och företag (Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 253). Därför ställer sig 
medelstora företag ofta frågan huruvida implementeringen av EDI är rätt beslut eller 
inte (Khazanchi, 2005, s. 88) vilket vi menar belyser att medelstora företag är mer 
osäkra i att implementera ny teknik och vilka fördelar det ger i jämförelse med stora 
företag.  

3.3.3 Cloud	  computing	  
Även om användningen av EDI automatiserar informationsöverföring och minskar 
pappersarbetet så kvarstår fortfarande faktumet att EDI är en kostsam teknik för att 
överföra data mellan företagspartners och vi vill därför visa på alternativa lösningar. 
Den växande komplexiteten inom Supply Chain Management har drivit utvecklingen av 
automatiserad informationsöverföring till att även inkludera informationsdelning via 
uppkoppling på internet, vilket inkluderar såväl traditionell EDI och nu även web-
baserade EDI-lösningar (Bolloju & Murugesan, 2012, s. 477; Khazanchi, 2005, s. 88). 
Dagens webbaserade lösningar har gjort det mindre kostsamt för företag att investera i 
EDI-lösningar vilket öppnat upp för mindre företag att ta fördelar av tekniken (Iskandar 
et al., 2001, s. 505; Williams & Frolick, 2001, s. 49). Enligt Utomo (2013, s. 60) 
benämns den nya tekniken av internetbaserade EDI-lösningar som Cloud computing. 
Att företag använder sig av Cloud computing innebär att internet används som en extra 
resurs. Genom Cloud computing behöver inte företag göra stora investeringar i mjuk-, 
och hårdvara för att själva installera ett datacenter. Precis som EDI syftar Cloud 
computing till att minska andelen administrativt arbete. Cloud computing är enklare att 
installera i jämförelse med en traditionell EDI-lösning och kräver inte lika stora resurser 
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från ledare inom företaget och från systemleverantörer (Utomo, 2013, s. 601). Stora 
företag har enligt Bolloju & Murugesan (2012) använt sig av Cloud computing under de 
senaste åren. Samma författare menar att trots att Cloud computing kräver mindre 
investeringar i jämförelse med EDI är det fortfarande en kostsam investering, kräver 
specifika kunskaper och innefattar ett komplext arbetssätt. Dessa faktorer ser medelstora 
företag ofta som ett hinder till att implementera Cloud computing. Bakgrunden till att vi 
valt att lyfta Cloud computing som en förlängning av EDI grundar sig främst på att vi 
vill visa i vilken riktning utvecklingen går och att det på marknaden finns 
integrationslösningar som är mindre kostsamma men som erbjuder samma eller 
liknande funktioner som en integrerad EDI-lösning. Vi har valt att inkludera Cloud 
computing i vår teoridel på grund av att vi vet att web-baserade lösningar av den här 
typen är vanligt förekommande och att det därför är troligt att någon eller några av våra 
respondenter använder sig av en web-baserad lösning. Vidare i studien har vi valt att 
benämna Cloud computing som web-baserad EDI. 

3.4	  Karaktäristiska	  medelstora	  företag	  

I en artikel skriven av Gélinas & Bigras (2004, s. 274, 276) nämns ett flertal 
karaktäristiska drag för medelstora företag. Det första att nämnas är att medelstora 
företag har ledare och ägare som mer ofta är involverade på den operationella nivån och 
synlig inom hela företaget. Detta förenklar integration och implementering inom 
företaget på grund av kortare beslutsvägar och att snabba beslut kan fattas. Vidare 
beskrivs att medelstora företag ofta fokuserar på att vara effektiva och utföra rätt 
uppgifter istället för att utföra uppgifterna på ett optimalt sätt (Gélinas & Bigras, 2004, 
s. 274). Vidare beskriver Larsson et al. (2005, s. 26) hur detta visar sig i att medelstora 
företag ofta fokuserar på hur de så snabbt och effektivt som möjligt ska få tillbaka 
företagets investerade kapital. De positiva följderna av detta blir att medelstora företag 
snabbt kan reagera och agera på förändring samtidigt som de negativa följderna blir att 
medelstora företagen ofta söker snabba lösningar istället för långsiktiga. Följden av 
detta blir att medelstora företag snabbt kan reagera med omvärlden och ställa om på 
grund av att de jobbar relativt kortsiktigt (Larson et al., 2005, s. 26). En tredje karaktär 
som Larson et al. (2005, s. 26) nämner och som även Chang et al. (2011, s. 2130) 
beskriver är att medelstora företag i större utsträckning än stora företag är flexibla vilket 
kan ses som fördelaktigt vid operativt arbete.  
 
I en studie om små- och medelstora företag presenterar Arend & Wisner (2005) 
effekterna av implementering av Supply Chain Management inom dessa företagstyper. 
Resultatet från Arend & Wisners (2005, s. 428) studie visar bland annat att medelstora 
företag implementerar Supply Chain Management på ett annorlunda sätt än stora 
företag. Arend & Wisner (2005, s. 428) samt Larson et al. (2005, s. 26-27) menar att 
medelstora företag inte riktar lika stort fokus vid utvecklandet av relationerna till sina 
samarbetspartners varför de inte kan tillgodose implementeringen av Supply Chain 
Management på samma sätt som stora företag. Utifrån detta menar Arend & Wisner 
(2005, s. 428) att medelstora företag tenderar att inte använda sig av Supply Chain 
Management i ett strategiskt perspektiv, något stora företag i större utsträckning gör. 
Larson et al. (2005, s. 26-27) nämner att många av de fördelar som följer av ett mer 
integrerat kommunikationssystem ofta inträffar efter en längre tids användande av 
systemen vilket även bekräftas av Fearon et al., (2014, s. 308) samt Sriram et al. (2000, 
s. 50). Larson et al. (2005, s. 26-27) nämner att många medelstora företag ofta fokuserar 
på de stora investeringskostnader som medföljer vid implementeringen av 
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kommunikationslösningar och att de har svårt att se senare avkastning av företagets 
investeringar i de nya systemen. Larson et al. (2005, s. 27) beskriver dessutom att risken 
finns att medelstora företag hamnar i ett beroendeförhållande till större företag. Larson 
et al. menar att för att förhindra detta beroendeförhållande kan medelstora företag arbeta 
för överlägsen produktkvalitet och leverans av varor för att på så sätt omvandla det till 
ett ömsesidigt beroende. Utöver det skriver Larson et al. (2005, s. 27) att det också kan 
finnas skäl och incitament för ett lands regering att erbjuda medelstora företag bidrag 
vid investering i elektroniska kommunikationsmedier. 
 
Gélinas & Bigras (2004, s. 275) belyser ett antal karaktäristiska drag som kan vara 
ofördelaktiga för medelstora företag. Bland annat nämner författarna att 
underutnyttjande av IT inverkar på den övergripande kvaliteten inom medelstora företag 
samt att de i mindre utsträckning använder datoriserad produktion och planering. 
Författarna beskriver även att medelstora företags strategiska planeringshorisont är 
relativt kort vilket påverkar utvärdering och reflektion över tidigare genomförda 
integrationer inom företaget. Gélinas & Bigras (2004, s. 275) nämner att medelstora 
företag generellt har en mindre exakt fördelning av ansvar och att detta ofta beror på 
begränsade resurser för ledarna inom företaget. Detta kan både få en negativ samt 
positiv inverkan på grund av att ledare i större utsträckning kan vara mer involverade 
vid nya integrationer inom företaget samtidigt som att det kan innebära att alltför stora 
beslut grundas i den enskilda ledarens intressen. Chang et al. (2011, s. 2130) väljer även 
att ta upp osäkerheten hos medelstora företag gällande IT-system och att de väljer att 
använda sig av IT-system som ett supportsystem. Vidare skriver författarna att detta till 
stor del beror på avsaknad av kunskap inom dessa områden inom medelstora företag. 
Gélinas & Bigras (2004, s. 276) menar att idag pressas mindre företag att implementera 
mer sofistikerade integrationssystem mot sina företagspartners för att kunna behålla sina 
ofta stora kunder som genererar inkomster till företaget. För att återkoppla till 
problemformuleringen om vilka faktorer som spelar in vid val av att implementera EDI 
inom medelstora företag är dessa ovan nämna karakteristiska drag för medelstora 
företag av relevans att belysa och att ha i åtanke vid senare analys. 

3.5	  Makt	  och	  beroende	  	  

Tidigare studier av hur makt och beroende påverkar implementering av EDI, har bland 
annat gjorts av Iacovou et al. (1995) samt Chwelos et al. (2001). År 1995 presenterade 
Iacovou et al. en studie i vilken utsträckning tre huvudfaktorer (externa påtryckningar, 
upplevda fördelar samt beredskap) påverkar små företags val att implementera EDI. 
Resultatet från studien visade att den största anledningen till att små företag valde att 
implementera EDI var på grund av externa påtryckningar, särskilt från företagspartners 
(Iacovou et al., 1995, s. 478). Chwelos et al. (2001) har senare valt att testa den modell 
som Iacovou et al. (1995) tog fram vilken innehöll de tre huvudfaktorerna men nu 
uppdelade i åtta underfaktorer och genomförde sin studie på små- och medelstora 
företag i Kanada. I denna studie blev de åtta underfaktorerna undersökta vilka var 
uppdelade i interna samt externa faktorer. Resultatet från studien uppvisar ett annat 
resultat än det som Iacovou et al. (1995) kom fram till och visade istället att upplevda 
fördelar med EDI samt beroende av företagspartner var de faktorer som minst 
påverkade införandet av EDI. De faktorer som hade störst inverkan var bland annat 
finansiella resurser, kunskap inom IT samt konkurrenstryck. Således uppvisades press 
från företagspartners inte vara den faktor som till störst del påverkade små- och 
medelstora företags val att implementera EDI vilket tidigare forskare fastslagit 
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(Chwelos et al., 2001, s. 313-315). Utifrån detta menar vi att oenighet finns kring 
huruvida beroendeförhållandet påverkar implementeringen av EDI eller ej och att vi 
därför ansett det relevant att studera detta vidare. För att studera skillnaderna i hur 
beroendeförhållandet kan variera mellan två företagspartners har vi valt att använda oss 
av Kraljic’s inköpsmatris. Kraljic menar att ett företags försörjningsstrategier beror av 
de två faktorerna affärsrisk och leverantörsrisk.  

• Affärsrisken påvisar vilken ekonomisk betydelse leverantörens produkt har för 
kunden.  

• Leverantörsrisken exemplifierar antalet leverantörer som kan leverera liknande 
produkter på marknaden och belyser därmed till vilken grad kunden är beroende 
av en viss leverantör för att klara sin materialförsörjning.   

Utifrån faktorerna affärsrisk och leverantörsrisk är Kraljic’s matris uppdelad i fyra 
produktkategorier som avgör vilken inköpsstrategi som bör tillämpas. De fyra 
produktkategorierna är icke-kritiska-, hävstångs-, strategiska- och flaskhalsprodukter 
vilka presenteras nedan (Kraljic, 1983, s. 111-112); 

 

 
Figur 3 - Kraljic's inköpsmatris från 1983. 

Icke-kritiska produkter - består av standardiserade produkter som har liten effekt på 
kundens finansiella resultat. Icke-kritiska produkter återfinns hos en mängd leverantörer 
och kunden kan därför enkelt byta ut sin leverantör. Beroendet mellan leverantör och 
kund är låg inom denna produktkategori.  

Hävstångsprodukter - har stor inverkan på vinsten inom ett företag. Dock kan en kund 
relativt lätt byta ut sin leverantör inom denna kategori på grund av att produkten 
återfinns hos ett flertal leverantörer. Substitut till produkter inom denna kategori kan 
dessutom återfinnas på marknaden. 
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Strategiska produkter - har stor ekonomisk betydelse för kunden och få leverantörer 
av liknande produkter återfinns. Leverantörer av dessa produkter besitter ofta teknik, 
kunskap och kompetens som är kritisk vid utvecklande av produkterna och långsiktig 
samverkan är därför av hög betydelse inom denna produktkategori.  

Flaskhalsprodukter - har liten ekonomisk betydelse för kunden, dock besitter 
leverantören ofta viktig kompetens och teknik för tillverkningen av produkterna varför 
få leverantörer av dessa kritiska produkter återfinns. Detta medför att det är svårt för 
kunden att hitta substitut till dessa produkter.  

Utifrån Kraljic (1983) kan en kund således bedöma sina leverantörer och vilken 
inköpsstrategi som bör användas. Detta för att kundens resurser ska användas på ett 
optimalt sätt samt att risk vid materialförsörjning ska minimeras. Samtidigt som 
matrisen användas ur en kunds perspektiv kan matrisen även användas utifrån en 
leverantörs perspektiv, detta för att bedöma leverantörens betydelse för kunden samt till 
vilken grad leverantören är utbytbar för kunden. Vi kommer med utgångspunkt från vårt 
syfte att använda oss av denna matris för att belysa och analysera hur skillnader i 
beroendeförhållandet mellan två företagspartners kan variera utifrån de undersökta 
medelstora företagens perspektiv. Avsikten med att inkludera Kraljic’s inköpsmatris i 
vår studie är att exemplifiera huruvida skillnader i beroendeförhållandet mellan två 
företagspartners kan variera inom Supply Chain och hur det kan påverka 
implementeringen av EDI eller ej. Utifrån detta vill vi poängtera att Kraljic’s 
inköpsmatris kommer att användas för att belysa hur skillnader i beroendeförhållandet 
mellan de undersökta medelstora företagen och deras företagspartners som EDI används 
mot kan variera. Detta gör vi för att kunna analysera beroendeförhållandet och huruvida 
det påverkar medelstora företags val av att implementera EDI eller ej. Vi väljer att 
förhålla oss till originalkällan av denna teori trots att den är relativt gammal. Vi anser att 
den i samtiden fortfarande är relevant samt är den teori som vidare forskning inom 
området bygger på. Beroendeförhållandet mellan företag är dock bara en av flera delar 
vid analysen på vilka grunder medelstora företag väljer att implementera EDI. 

Under vår litteraturgenomgång har vi inte funnit att tidigare studier gjorts inom hur 
skillnader i beroendeförhållandet mellan två företagspartners påverkar 
implementeringen av EDI inom medelstora företag med hjälp av Kraljic’s matris. 
Viktigt att lyfta fram är dock att Kraljic’s modell inte har undgått kritik och bland annat 
skriver Dubois & Pedersen (2002, s. 31) att de bakomliggande faktorerna till placering 
av företag inom Kraljic’s matris samt vilken leverantörsstrategi ett företag bör välja är 
alltför generella och trubbiga. Trots detta anser vi att Kraljic’s matris är en användbar 
matris för att undersöka skillnaderna i beroendeförhållandet mellan två företagspartners. 
Gelderman & Van Weele (2003) samt Dubois & Pedersen (2002) skriver dock att makt 
och beroendeförhållandet i Kraljic’s matris mellan leverantörer och kunder fortfarande 
är relativt okänt. Många forskare har inspirerats av Kraljic’s inköpsmatris och matrisen 
har haft betydelse för vidare forskning inom ämnet (Caniëls & Gelderman, 2007, s. 
151). Vissa justeringar har gjorts av matrisen men det är fortfarande Kraljic’s 
ursprungsidéer som dominerar forskningsområdet (Gelderman & Van Weele, 2002, s. 
30) vilket är den främsta anledningen till att vi valt att använda oss av Kraljic’s matris 
från 1983 eftersom den är väl beprövad.  
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3.6	  Sammanfattning	  teori	  

För att sammanfatta den teoretiska referensramen som delgivits i detta kapitel menar vi 
att valet att inkludera Supply Chain och Supply Chain Management har gjorts för att i 
denna studie kunna lyfta betydelsen av integration inom och mellan företag samt varför 
integration är viktigt i dagens samhälle. Vidare har vi valt att inkludera Supply Chain 
och Supply Chain Management i teorikapitlet för att kunna lyfta implementeringen av 
EDI i ett vidare perspektiv och huruvida det finns strategiska avsikter med 
användningen av EDI hos medelstora företag eller ej. Vi har ansett det viktigt att 
inkludera dessa teoriområden för att ge läsaren förståelse för medelstora företags 
position och betydelse inom Supply Chain. Nästkommande avsnitt som presenterats i 
teorikapitlet är IT och ICT vilka inkluderats för att ge läsaren en grundläggande 
förståelse inom respektive områden. Att läsaren får en grundförståelse för dessa 
områden menar vi är viktigt för den nästkommande delen av teorikapitlet som behandlar 
EDI. Studiens primära teoriområde är EDI som vi därför valt att ge störst utrymme i 
teorikapitlet. För att kunna analysera varför medelstora företag väljer att implementera 
EDI har fördelar respektive nackdelar av EDI presenterats och hur dessa påverkar de 
medelstora företagens val att inkludera EDI. Är det interna fördelar såsom minskade 
transaktionskostnader, minskad handpåläggning, minskade lagerkostnader, etc. som 
ligger till grund för beslut om implementering av EDI eller finns det även en 
maktpåverkan. För att kunna undersöka om det finns en extern maktpåverkan som 
påverkar varför medelstora företag väljer att implementera EDI har makt och beroende 
inkluderats. Makt och beroende har inkluderats som en ytterligare dimension för att 
undersöka huruvida externa påtryckningar kan förefalla vara orsaken till att medelstora 
företag väljer att implementera EDI eller ej. För att vidare kunna analysera 
beroendeförhållanden mellan företag har Kraljic’s matris inkluderats för att undersöka 
huruvida skillnader i beroendeförhållande påverkar medelstora företags val att 
implementera EDI eller ej. Kraljic’s matris används utifrån detta för att se hur 
medelstora företags varierande grad av dominans gentemot sina företagspartners 
påverkar deras möjligheter att avvisa externa påtryckningar att implementera EDI. 

Avslutningsvis vill vi belysa att de presenterade teorierna är skrivna ur perspektivet 
Supply Chain och Supply Chain Management. Detta menar vi är viktigt för läsaren att ta 
med sig till nästkommande delar av uppsatsen för att sätta analys och slutsatser i den 
rätta kontexten. 
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4.	  Praktisk	  metod	  

	  
4.1	  Kvalitativ	  forskningsmetod	  

Utifrån studiens syfte att åskådliggöra på vilka grunder medelstora företag inom Sverige 
väljer att implementera EDI och hur det påverkas av externa företagspartners ansåg vi 
att en kvalitativ studie var bäst lämpad. Detta styrks av att Bryman (2011, s. 362) menar 
att en kvalitativ metod är bäst lämpad när ökad förståelse kring respondenternas 
verklighet eftersträvas vilket är syftet med denna studie. En kvalitativ metod är även 
traditionellt förknippad med en hermeneutisk kunskapssyn och en subjektiv forskarroll 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 29) och utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ studie 
överensstämmer med den hermeneutiska kunskapssyn vi presenterat i kapitlet för 
vetenskapliga utgångspunkter. 

Kvalitativa forskningsmetoder sätter värde vid ord (Bryman & Bell, 2013, s. 49) och 
grundas på mjukdata (sensibel information) som oftast erhålls genom intervjuer samt 
syftar till att ge en högre förståelse för det undersökta problemet (Svenning, 2003, s. 
72). En kvantitativ forskningsmetod grundas på hårddata (uttrycks i siffror) och syftar 
till att ge överblick (Svenning, 2003, s. 72) samt lägger tonvikten på kvantifiering vid 
insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Eftersom vi ämnat öka 
förståelsen för vårt valda forskningsområde i form av på vilka grunder medelstora 
företag väljer att implementera EDI ansåg vi att en kvantitativ studie inte kunde ge oss 
det djup vi eftersträvade. Valet att genomföra en kvalitativ studie föll sig därför 
naturligt. Studier som genomförs med en kvalitativ forskningsmetod fokuserar ofta på 
beskrivande detaljer i resultatet av studien (Bryman, 2011, s. 363; Patel & Davidsson, 
2011, s. 82) vilket passar väl in på vår studie eftersom vi avsåg beskriva det valda 
problemet utifrån medelstora företags situation. Med utgångspunkt i detta ansåg vi att 
möjligheten att ge ett reflekterande resultat ökade genom att genomföra en kvalitativ 
studie.  

4.2	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Med utgångspunkt i stycket ovan togs beslutet att genomföra kvalitativa intervjuer. 
Saunders et al. (2009, s. 151) skriver att en kvalitativ studie ofta karaktäriseras av att 
information samlas in via intervjuer. Objektiviteten kan därför ifrågasättas eftersom 
forskaren är delaktig och integrerar med undersökningspersonerna i kvalitativa studier 
(Bryman, 2011, s. 371). Ytterligare risker med en kvalitativ studie är enligt Bryman 
(2011, s. 363-364) avsaknaden av att problemet belyses ur olika perspektiv och skriver 
vidare att analysen i studien kan bli dominerande av beskrivande detaljer. Vi var 
medvetna om svårigheterna med detta och för att inte vilseleda läsaren angav vi därför 
vilket perspektiv vi ämnade skriva studien ur. I jämförelse med andra 
undersökningsmetoder är intervjuer både kostnads- och tidsbesparande (Silverman, 
2011, s. 166). Inom kvantitativa studier menar Bryman (2011, s. 413) att det är vanligt 

Inledning	   Teoretisk	  
metod	   Teori	   Praktisk	  

metod	   Empiri	   Sannings
kriterier	   Analys	   Slutsats	  
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att forskaren väljer att strukturera sina intervjuer på grund av att kvantitativa intervjuer 
lägger tonvikt vid att maximera reliabilitet och validitet. På grund av att vi ämnat 
genomföra en kvalitativ studie har det även speglat vårt val av intervjumetod. Det finns 
två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, den ena är ostrukturerad intervju som 
mer liknar ett vanligt samtal mellan två människor och den andra är de 
semistrukturerade intervjuer som förhåller sig till specifika teman och genomförs med 
hjälp av en intervjuguide (Bryman, 2011, s. 415).  Patel & Davidsson (2011, s. 82) och 
Bryman (2011, s. 415) skriver att en semistrukturerad intervju berör specifika teman 
genom något mer strukturerade former men att respondenterna ändå har stor frihet att 
associera och svara som de själva vill. En semistrukturerad intervju anser vi därför är 
applicerbar på vår studie på grund av att vi ämnar öka förståelsen samt undersöka 
upplevelsen av det undersökta problemet utifrån de olika teoriområden som presenteras 
i teorikapitlet. 

För vår specifika studie har valet av semistrukturerade intervjuer sitt ursprung i den 
deduktiva ansatsen och beslutet att pröva teorier. Semistrukturerade intervjuer gör det 
även möjligt att lägga till frågor under intervjun samt tillåter att forskaren uttrycker 
medkänsla under intervjutillfället för att uppnå förståelse. Patel & Davidsson (2011, s. 
85) menar att en intervjuare med hermeneutisk kunskapssyn tillåts ge egna exempel 
under intervjun för att hjälpa respondenten att förstå en viss fråga. Därav är 
intervjupersonen tillåten att improvisera under intervjun för att uppnå en högre grad av 
förståelse. Utifrån det valda problemområdet ansåg vi att möjligheten att improvisera 
hade betydelse för att vi skulle kunna erhålla tillfredsställande djup i det insamlade 
materialet från våra respondenter. Vidare menar Patel & Davidsson (2011, s. 85) att 
tillåtelsen för forskaren att visa medkänsla under intervjun inte får övergå i ett 
manipulerande syfte samt att forskaren bör vara medveten om att den egna medverkan i 
intervju kan bidra till att olika nyanser av det undersökta framträder. Under de 
genomförda intervjuerna har vi varit medvetna om att vår egen involvering kan ha 
påverkat intervjupersonerna att delge information i en viss riktning. Genom utformandet 
av objektiva intervjufrågor ansåg vi att risken för att frågorna skulle uppfattas som 
ledande eller riktade undveks. Vi undvek även att delge egna exempel som kunde leda 
den intervjuade i någon riktning, bland annat angav vi endast egna exempel i de fall det 
varit nödvändigt och i de fall intervjupersonen inte förstod frågan. Under intervjuerna 
anser vi att vi framfört frågorna på ett neutralt sätt vilket vi ansåg minimerade vår egen 
påverkan så långt det var möjligt.  

4.2.1 Telefonintervjuer	  
 
På grund av tids- och kostnadsbegränsningar har vi inte haft möjlighet att genomföra 
direkta intervjuer. Med anledning av den geografiska spridningen av företagen som 
deltagit i vår studie blev telefonintervjuer således ett naturligt val. De deltagande 
företagen i studien har varit utspridda över hela Sverige och på grund av 
anonymitetsönskan kan vi inte nämna exakt vilka orter som företagen verkar. Men 
utifrån de företag som inte valt att vara anonyma kan vi nämna orterna Göteborg, 
Tingsryd, Linköping, Nordmaling och Umeå. De företag som valt att vara anonyma är 
inte verksamma kring Umeå och eftersom vi velat genomföra samtliga intervjuer på 
samma villkor har vi valt att genomföra samtliga intervjuer via telefon.  Trost (2005, s. 
22) skriver att telefonintervjuer vanligtvis är standardiserade på grund av att det inte 
lämpar sig att ställa mer djupgående frågor och få utförliga svar tillbaka. I tidigare 
kvalitativ forskning menar dock Bryman (2011, s. 432) att telefonintervjuer som metod 
inte har använts i någon större utsträckning men skriver att telefonintervjuer 
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förmodligen kan uppvisa fördelar i jämförelse med direkta intervjuer. Vidare menar 
Bryman att uppenbara fördelar är kostnadsbesparingar gällande bland annat individer 
eller organisationer som är svåra att få tag på eller att respondenterna har en stor 
geografisk spridning. Bryman (2011, s. 432) menar att det kan vara lättare att både ställa 
och svara på känsliga frågor under en telefonintervju. Vidare menar Bryman att trots 
begränsad forskning i skillnader mellan en telefon- och direktintervju finns vissa belägg 
för att skillnaderna är marginella. Utifrån detta ansåg vi att vi kunde få ett lika trovärdigt 
resultat med telefonintervjuer som med direkta intervjuer. 

Viktigt att ha i åtanke är dock att den intervjuade lättare kan avbryta en telefonintervju, 
tekniken kan krångla och svårigheter i inspelning av intervjun kan uppkomma (Bryman, 
2011, s. 433). Under våra genomförda intervjuer hade vi endast problem med tekniken 
under en intervju, men det löste sig bra genom att vi ringde upp den intervjuade igen 
efter att samtalet bröts. Vidare menar Bryman (2011, s. 433) att forskaren riskerar att gå 
miste om den intervjuades fysiska kroppsspråk och därmed vissa av den intervjuades 
reaktioner och ståndpunkter. Vi vill här lyfta fram att vi övervägde att genomföra 
intervjuerna genom videosamtal via Skype men på grund av risken för att komplicera 
det ytterligare för våra respondenter valde vi bort det alternativet. Vi resonerade som så 
att alla personer på ett företag har tillgång till en telefon men att inte alla har tillgång till 
att genomföra videosamtal via Skype, dels för att det kräver ett skypekonto och dels för 
att det kräver en webkamera.    

Att vi genomfört telefonintervjuer kan ha begränsat det empiriska materialet till viss del 
och det är fullt möjligt att vi gått miste om vissa reaktioner på grund av uteslutandet av 
kroppsspråk. Dock ansåg vi att respondenternas kroppsspråk var av mindre betydelse 
för vår studie än vad kroppsspråket kan vara för en annan typ av studie med större fokus 
vid känslor och reaktioner. Vi ansåg att telefonintervjuerna skulle komma att ha en 
positiv inverkan på vår studie eftersom vi bättre kunnat fokusera på den fakta och 
information respondenterna delgivit under intervjuerna istället för att vi låtit oss 
distraheras av kroppsspråk. Vi upplevde att våra respondenter öppet svarade på våra 
frågor vilket vi tror kommer sig av att vi erbjudit alla våra respondenter att vara 
anonyma. Utifrån detta anser vi att studiens empiriska del och studiens slutsats inte 
påverkats i någon större grad av det faktum att vi genomfört telefonintervjuer. Längden 
på varje genomförd intervju har varierat inom ett tidsspann på 45-65 minuter med 
undantag för intervjun med Mats Abrahamsson som pågick i 20 minuter. Vi menar att 
den varierande längden på intervjuerna kan förklaras av hur specifikt intervjupersonerna 
valt att svara på frågorna och hur snabbt dialogen fortgick. Valet att använda semi-
strukturerade frågor menar vi dessutom bidragit till att antalet spontana frågor som 
ställts under intervjuerna varierat samt att längden på svaren varierat. 

4.3	  Urval	  av	  respondenter	  

Vid urval av respondenter har ett bekvämlighetsurval genomförts vilket är en form av 
strategiskt urval. Valet att genomföra ett bekvämlighetsurval är ofta följden av att 
forskaren endast haft tillgång till svårtillgängliga respondenter eller att forskaren har ett 
antal restriktioner som begränsar urvalet (Bryman, 2011, s. 433; Trost, 2005, s. 117-
118). Trost (2005, s. 120) menar att bekvämlighetsurval är en vanlig metod vid 
kvalitativ forskning som möjliggör att finna en eller flera passande respondenter och 
därefter lägga till fler respondenter tills att antalet respondenter är tillfredsställande. 
Nackdelarna med bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011, s. 194) att det är svårt att 
generalisera resultat på grund av att det är svårt att bedöma vilken population studien 
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representerar. Avsikten med kvalitativa metoder är inte möjligheten till generalisering 
och representativitet men trots det blir urvalet av respondenter viktigt på grund av att fel 
urval kan leda till att det som var för avsikt att undersöka inte blir undersökt (Holme & 
Solvang, 1991, s. 114). 

För att hitta passande företag till vår studie har vi använt oss av Retriever Business som 
är en hemsida där det går att söka på svenska företag och bland annat göra urval 
gällande antal anställda, bransch, omsättning etc. Ambitionen var att begränsa urvalet 
till västerbottensregionen på grund av att vi ämnade genomföra direkta intervjuer med 
de deltagande företagen i studien. Deltagande företag skulle vara användare av EDI 
samt vara tillverkande medelstora företag med mellan 50 - 249 anställda. Valet att 
begränsa oss till tillverkande företag baserades på att vi ville förbättra chanserna för att 
företagen skulle vara en del av en försörjningskedja. För att ytterligare höja 
sannolikheten för att de skulle ingå i en försörjningskedja med ett komplext nätverk 
valde vi att söka inom branscher där företag är användare av en stor mängd 
artikelkomponenter och därmed är en del av ett komplext leverantörs- och kundnätverk. 
Till följd av detta kontaktades i ett inledande skede cirka 30 tillverkande medelstora 
företag inom Västerbottensregionen. Efter att ha kontaktat samtliga företag utan 
tillfredsställande resultat insåg vi snabbt att det geografiska sökområdet behövde 
utvidgas. Vi beslutade att utöka det geografiska sökområdet till hela Sverige och genom 
en ny sökning i Retriever Business på Sverige, 50- 249 stycken anställda och 
tillverkningsföretag uppgav sökmotorn cirka 500 företag.  

Vi besökte alla 500 företagens hemsidor och upptäckte att en stor del av dessa företag 
ingick i större koncerner. Vi valde bort de företag som ingick i en stor koncern eftersom 
vi ämnade undersöka medelstora tillverkningsföretag som självständigt beslutat att 
implementera EDI. Därmed vill vi förtydliga att vi valt bort de företag som kan 
bedömas påverkas av de övriga bolagen inom koncernen i allt för stor utsträckning. På 
grund av detta valde vi även bort de medelstora företag som inte utgjorde det största 
bolaget inom koncernen. Det var genom denna genomgång som vi kom fram till de 260 
företag som vi tillslut kontaktade. De företag som uttryckligen skrev på deras hemsida 
att de satsade på Supply Chain och arbetade med integration var cirka 40 stycken och 
dessa kontaktades via telefon och de resterande företagen kontaktades via mail. Av 
dessa 260 företag som vi kontaktade var det endast fem stycken som kunde tänka sig att 
ställa upp i studien och som hade en befintlig EDI-lösning i drift. Dock var det två 
stycken företag som uppgav att de var användare av EDI men på grund av tidsbrist 
tackade nej till att delta i studien. Generellt upplevde vi att företagen vi kontaktade 
uttryckte en intern tidsbrist och att de hade mycket att göra. Eftersom vi ansåg att fem 
respondenter inte skulle bidra med tillräckligt empiriskt material tvingades vi besluta att 
inkludera ett medelstort tillverkningsföretag som påbörjat förundersökningen kring 
implementering av EDI men ännu inte satt systemet i drift. Valet att inkludera detta 
företag ansåg vi nödvändigt för att kunna genomföra studien och gjorde att vi totalt 
hade sex stycken företag att undersöka.  

På grund av det begränsade antalet medelstora företag i studien har vi med hjälp av två 
systemleverantörer undersökt om de sex undersökta medelstora företagen som deltagit i 
studien utgör extremfall eller om de utgör ett urval som är representativt. Att de sex 
undersökta medelstora företagen representerar den generella bilden menar vi kan 
bekräftas av den framkomna informationen som genererats från intervjuerna med 
systemleverantörerna. För att ytterligare styrka vår undersökning beslutade vi därför att 
inkludera två stycken systemleverantörer av EDI-lösningar. Att inkludera två 
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systemleverantörer i studien anser vi gett fördelen att dessa har erfarenhet av en mängd 
olika medelstora tillverkningsföretag och att de därför kunnat bidra med en generell bild 
av medelstora tillverkningsföretags situation gällande implementering och användning 
av EDI. Vi vill som tidigare nämnts belysa vår medvetenhet kring att dessa två 
systemleverantörer kan ha återgett en partisk bild av verkligheten. Dock menar vi att 
frågorna som ställts till systemleverantörerna inte varit formulerade på ett sådant sätt att 
de behövt svara på ett partiskt sätt för att själva inte framstå på ett ofördelaktigt sätt. 
Vidare kan vi även se att den information vi inkluderat från de intervjuade 
systemleverantörerna har bekräftat vad de medelstora företagen delgivit. Detta på grund 
av att vi anser De två systemleverantörerna som deltagit i denna studie fann vi genom 
att söka på Google och valde ut två systemleverantörer som vi ansåg arbetade inriktat 
mot medelstora företag utifrån deras hemsida. Mats Abrahamsson, professor vid 
Linköpings universitet, som skrivit rapporten Logistik för ökad svensk konkurrenskraft 
(2013) bidrog initialt till att vi intresserade oss för medelstora företag och deras 
situation inom Supply Chain. Artikeln behandlade inte vårt valda problemområde men 
efter kontakt med Mats Abrahamsson insåg vi att hans kompetens skulle vara av 
relevans för denna studie och därför valde vi även att intervjua honom för att ytterligare 
stärka den generella bilden av medelstora företags situation inom Supply Chain.  

Utifrån beskrivningen av urvalet av medelstora företag, systemleverantörer och 
professor vill vi ytterligare beskriva urvalet av intervjupersonerna som studiens 
empiriska material baseras på. Intervjupersonerna för respektive medelstort företag har 
valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Vid kontakt med de medelstora företagen har vi 
efterfrågat intervjupersoner inom organisationen som varit kunniga inom användningen 
av EDI i drift samt haft erfarenhet från implementeringen av EDI. Vidare har vi 
efterfrågat att intervjupersonerna ska ha en övergripande kunskap kring den inverkan 
EDI haft på organisationen och eventuella strategiska avsikter med implementeringen 
av EDI. Från samtliga undersökta medelstora företag har vi erhållit intervjupersoner 
med hög kompetens inom EDI trots skilda funktioner inom respektive företag. 
Intervjupersonerna hos de undersökta systemleverantörerna har även de valts ut genom 
ett bekvämlighetsurval. Från systemleverantörerna efterfrågade vi intervjupersoner som 
var kunniga inom implementering av EDI och speciellt hos medelstora företag. Vidare 
framförde vi att kunskap om hur medelstora företag generellt upplever implementering 
och användning av EDI även skulle vara av betydelse. Vi var tydliga med att vi inte 
efterfrågade intervjupersoner som var specialister inom de tekniska frågorna kring EDI. 
Vi erhöll slutligen intervjupersoner med god kompetens som kunde svara på majoriteten 
av våra frågor på ett trovärdigt sätt. Slutligen valdes även professor Mats Abrahamsson 
ut genom ett bekvämlighetsurval. Som tidigare nämnt valdes Abrahamsson ut efter ett 
kortare samtal via telefon som bidrog till att vi ansåg att Abrahamsson hade kompetens 
inom området för Supply Chain Management och därmed skulle vara ett viktigt bidrag 
för studien.  

Utifrån ovan beskrivning av urvalet av respondenter menar vi slutligen att antalet 
respondenter kan anses tillfredsställande. Detta på grund av att vi menar att vi under 
våra intervjuer upplever att vi uppnått en empirisk mättnad genom att den beskrivning 
av verkligheten som samtliga respondenter bidragit med har varit överensstämmande. 
Vidare menar vi därför att slutsatserna från studien baseras på respondenternas svar som 
bekräftar varandra.  

4.4	  Intervjuguide	  
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Vid utformandet av intervjumanualen utgick vi från de tidigare valda teoriområdena 
som behandlats i teoriavsnittet. Trost (2005, s. 50) menar att den intervjuade ska ges 
möjligheten att styra samtalet och dess utveckling. Områden att behandla i en semi-
strukturerad intervju bör dock vara bestämda i förväg och dessa skall finnas med i 
intervjuguiden (Trost, 2005, s. 50). Valet av semi-strukturerade intervjuer påverkade 
utformandet av vår intervjuguide på det sätt att vi upprättade specifika ämnesområden 
som baserades på vårt teorikapitel och att vi utefter dessa ämnesområden konstruerade 
förutbestämda frågorna. Värt att betona är att vi utgick från intervjuguiden men att vi 
under intervjuernas gång kompletterade med spontana frågor kring de förutbestämda 
ämnesområdena. Trost (2005, s. 50) skriver att intervjuguiden skall anpassas utifrån 
såväl intervjuaren som den intervjuade vilket innebär att intervjuguiden bör utformas 
utefter de deltagande individernas behov. För att säkerställa att intervjuerna anpassades 
efter såväl våra egna som respondenternas behov valde vi att upprätta relativt 
strukturerade intervjuer trots att Trost (2005, s. 50) varnar för en alltför detaljerade 
intervjuguide. Dock framhåller Bryman (2011, s. 419) att det avgörande för en lyckad 
intervju är att erhålla relevant information och att det bör finns utrymme för flexibilitet. 
Vi anser att de förutbestämda frågorna i vår intervjuguide gav oss en trygghet och 
stabilitet under intervjuerna samtidigt som intervjuguiden var utformad på ett sådant sätt 
att det fanns utrymme att vara flexibel och spontan under intervjun. Att intervjuerna 
genomförts via telefon anser vi ökade behovet av att utforma en relativt strukturerad 
intervjuguide för att kunna erhålla relevant information att använda i vår analys.  

Efter den första genomförda intervjun med en av respondenterna sågs intervjuguiden 
över och vi insåg att ett par av frågorna behövde omformuleras. Några större 
förändringar skedde dock ej på grund av att vi ämnade jämföra och analysera de olika 
intervjuerna med varandra och eftersträvade därför att intervjuerna skulle vara 
utformade på liknande sätt. Att påpeka är dock att vissa skillnader tillkom på grund av 
valet att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Eftersom vi valt att intervjua sex 
medelstora företag som har eller ska implementera en EDI-lösning och två 
systemleverantörer av EDI-lösningar utformade vi två stycken intervjuguider. 
Ytterligare intervjuguide upprättades för professor Abrahamsson.  För att tydligare visa 
utifrån vilka teorier intervjumanualerna utformades utifrån kommer de närmare att 
behandlas nedan.  

Bakgrundsinformation – Bakgrundsfrågorna innefattade information kring företagen 
och dess struktur samt information som vi ansåg hade relevans för arbetet och som 
kunde komma påverka analysen av företagen. Bryman (2011, s. 420) skriver att 
bakgrundsinformation kring respondenterna kan vara av hög relevans för att kunna väga 
de intervjuades svar i rätt sammanhang.   

Supply Chain Management, Supply Chain och organisation – Teorier kring Supply 
Chain och Supply Chain Management återkommer genom hela vår studie och kan ses 
som det övergripande syftet med integration. I denna del av intervjumanualen valde vi 
att lägga tyngd på organisationen och dess inverkan i att implementera 
integrationssystem.  

ICT – Frågor grundade på teorier inom ICT har främst behandlat hur kommunikationen 
och relationen har förändrats sedan implementering av integrationssystem.  
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EDI – Eftersom vår studie baseras på användningen av EDI inom medelstora företag 
har vi i intervjuguiden utformat frågor kring funktionen av EDI samt för- och nackdelar 
med användning av EDI.  

Kraljic’s matris - Frågor grundade från denna teori har används för att belysa 
skillnader i beroendeförhållandet mellan två företagspartners. Kraljic’s matris valde vi 
att inkludera för att addera ytterligare en dimension till vår analys.  

4.5	  Genomförande	  av	  intervjuer	  	  

Inför våra intervjuer kontaktade vi, som nämnts tidigare, ett stort antal företag för att 
hitta lämpliga respondenter till vår studie. De företag som kontaktades via mail fick en 
skriftlig förklaring över vilka vi var, information kring vad vi ämnade undersöka och 
syftet med studien. De företag som vi kontaktade via telefon fick en motsvarande 
muntlig förklaring. Efter bekräftelse på att delta i studien kontaktade vi respondenterna 
via mail för att bestämma tid för genomförande av intervjuerna. Vi genomförde 
intervjuerna under dagtid mellan den 31 mars och den 14 april 2014 och personerna 
som skulle intervjuas fick själva bestämma tid. Detta dels för att vi ville ge 
respondenterna möjligheten att själva välja en lämplig tid för dem. Detta för att undvika 
att respondenterna skulle svara på frågorna under tidspress. Enligt Lantz (2013, s. 72) 
bör situationer där den intervjuade känner sig pressad undvikas. Alla intervjuerna 
genomfördes via telefon och spelades in genom att vi använde högtalarfunktion som 
gjorde det möjligt att spela in samtalet med hjälp av en diktafon. Enligt Bryman (2011, 
s. 428-429) är det viktigt att spela in de genomförda intervjuerna för att kunna 
transkribera dessa vilket enligt Dalen (2008, s. 69) underlättar analysen av det 
insamlade empiriska materialet. På grund av att vi genomförde alla intervjuerna via 
telefon bestämde vi att Linda Roos skulle genomföra samtliga intervjuer för att inte 
förvirra den intervjuade genom att vara två som intervjuade. Vi valde dessutom att en av 
oss skulle genomföra samtliga intervjuer för att frågorna skulle ställas på liknande sätt 
under alla intervjuer. För att Kajsa Åström skulle kunna tillgodose sig det empiriska 
materialet bestämdes att Kajsa Åström skulle lyssna igenom och transkribera samtliga 
intervjuer.  

Totalt genomfördes nio intervjuer och samtliga intervjuer inleddes med en informativ 
del där Linda Roos berättade att samtalet skulle komma att spelas in, att inga 
personuppgifter skulle komma att användas i studien men att företagsnamnet önskades 
användas i uppsatsen. Innan intervjuerna påbörjades förklarade även Linda Roos syftet 
med uppsatsen och respondenten gavs möjligheten att själv bestämma huruvida 
företaget skulle vara anonymt eller ej. Respondenterna fick efter genomförd intervju 
värdera vilken typ av information de delgivit och utefter det bestämma huruvida 
företagets namn kunde användas i studien eller ej. Majoriteten av alla företag som 
deltog i studien gav oss tillstånd att använda företagsnamnet i studien och de tre som 
inte tillät det har vi anonymiserat i studien och namngett som Tillverkningsföretag A, B 
och C. 

Efter genomförda intervjuer skickade vi det transkriberade materialet till våra respektive 
respondenter via mail. Respondenterna har sedan själva godkänt och kommit med 
kommentarer kring aspekter som de ansett behövt korrigerats i texten. Efter genomförda 
ändringar har respondenterna därefter givit sitt samtycke till att intervjuerna använts i 
vår studie.   
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4.6	  Databearbetning	  av	  det	  empiriska	  materialet	  

Intervjuerna transkriberades vart efter att de genomfördes på grund av att de 
genomfördes under tidsspannet 31 mars till och med 14 april vilket gav utrymme för 
transkribering. Vi skrev sedan ut det transkriberade materialet för att lättare kunna 
överskåda vad som framkommit under intervjuerna. Redan innan vi hade genomfört 
intervjuerna bestämdes att vi skulle transkribera intervjuerna för att på så sätt skapa oss 
en bättre överblick av de genomförda intervjuerna. Enligt Holme & Solvang (1991, s. 
118) underlättas analysen av det insamlade materialet av att forskaren transkriberat de 
genomförda intervjuerna. För att ytterligare underlätta tolkningen av intervjuerna skrev 
vi ut de färdigskrivna transkriberingarna och skrev utifrån dessa återberättelser av 
intervjuerna med syftet att användas i studiens empiriska del.  
 
Utifrån återberättelserna av intervjuerna upprättade vi en tabell (se bilaga 1) över 
empirins övergripande resultat för att kunna överblicka likheter och skillnader mellan de 
olika företagen som deltagit i vår studie. Genom tabellen delade vi upp det insamlade 
materialet efter teman i enlighet med vår intervjuguide som baserats på studiens 
teorikapitel.  Detta innebar att vi genomfört en tematisering av det insamlade materialet 
som underlättat studiens analys. Tematisering innebär att forskaren tematiserar 
intervjuer och analys efter olika teman för att tydligare kunna upptäcka och urskilja 
resultatet av den insamlade empirin (Dalen, 2008, s. 84). Tabellen gjorde det möjligt att 
överblicka det empiriska resultatet samt underlättade jämförelsen av det empiriska 
materialet med teorin vilket vi menar gjort sambandet mellan empiri och teori lättare att 
överblicka. I analysen har vi valt ut den information som vi ansett varit mest väsentlig 
till studiens resultat och syfte som består av att åskådliggöra på vilka grunder som 
medelstora tillverkningsföretag inom Sverige väljer att implementera EDI och hur det 
påverkas av externa företagspartners. Därigenom har vi valt bort det empiriska material 
som inte varit väsentligt till vår problemformulering och som inte bidragit till studiens 
resultat.  
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5.	  Empiri	  

	  
5.1	  Våra	  respondenter	  

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av samtliga respondenter för att ge läsaren 
möjligheten att överblicka de respondenter som ingår i studien. Efter inledande 
beskrivning av studiens respondenter följer det fullständiga empiriska materialet för 
varje enskild respondent. Vi menar att denna struktur förbättrar läsarens tillgodogörande 
av det empiriska materialet. 

5.1.1 Medelstora	  företag	  
Hammarplast Consumer AB  
Hammarplast Consumer AB tillhandahåller plastprodukter. De tillverkar 
hushållsprodukter såsom hushållsartiklar, växtmiljöartiklar samt en del trädgårdsartiklar 
vilka säljs genom ett antal större återförsäljare. Hammarplast levererar produkter både 
till den svenska, finska och europeiska marknaden, samt även till USA. Den intervjuade 
orderchefen har jobbat inom företaget i 27 år varav 24 år på order-avdelningen. 

Intervjuperson: Orderchef  
Antalet anställda: 117 stycken anställda. 

Tillverkningsföretag A   
Uppdragstillverkande företag som inte tillverkar egna produkter till försäljning utan 
tillhandahåller en tillverkningstjänst till andra företag. Kan sägas fungera som en 
outsourcead verkstad till ett flertal kunder. Uppdragstillverkningen sker inom skär- och 
plåtbearbetning samt mekanik. Tillhandahåller tillverkning inom ett antal olika 
branscher, bland annat till läkemedelsindustrin och försvarsindustrin. Detta företag har 
valt att vara anonyma. 

Intervjuperson: Affärsutvecklare sittande i koncernstyrelsen 
Antalet anställda: 250 stycken anställda. 

Tillverkningsföretag B  
Tillverkar butiksinredning för livsmedelsbutiker. Dessa är strategiska produkter. Dessa 
har valt att vara anonyma. 

Intervjuperson: Chef för Sales Office, alltså order, leverans och fakturering. 
Antalet anställda: 220 stycken anställda. 

Olofsfors AB  
Olofsfors AB är en tillverkande stålindustri som tillhandahåller vägstål, slitstål samt 
band till skogsmaskiner. Olofsfors AB tillhör ett av landets äldsta företag och startades 
år 1762 av John Jennings cirka tre kilometer utanför dagens Nordmaling, Västerbottens 
län.  

Inledning	   Teoretisk	  
metod	   Teori	   Praktisk	  

metod	   Empiri	   Sannings
kriterier	   Analys	   Slutsats	  
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Intervjuperson: IT-Chef  
Antalet anställda: 135 stycken anställda.  

Ålö AB  
Ålö AB är en tillverkande industri som tillhandahåller frontlastare, redskap, skopor samt 
diverse övriga andra anordningar för jordbrukstraktorer. Är världens största tillverkare 
inom deras nisch, frontlastare till jordbrukstraktorer. 

Intervjupersoner: IT-chefen, arbetar inom företaget ca tre år samt logistikkoordinator, 
arbetat inom företaget ca ett år. 
Antalet anställda: 200 stycken anställda. 

Tillverkningsföretag C  
Tillverkningsföretag C tillhandahåller kritiska hydrauliska komponenter. 
Tillverkningsföretag C ingår i en koncern med ett systerföretag som till storleken är 
ungefär lika stort. Detta företag har valt att vara anonyma. 

Intervjuperson: Inköpare, arbetat inom företaget nästan tre år. 
Antalet anställda: 100 stycken anställda. 

5.1.2 Systemleverantörer	  
EDI Solutions   
EDI Solutions tillhandahåller elektronisk affärskommunikation vilket innefattar EDI-
lösningar och erbjuder olika typer av konverteringar av flöden mellan affärssystem. 
Produkterna som EDI Solutions erbjuder är inriktade mot små och medelstora företag. 

Intervjuperson: Managementkonsult/ledningsassistent, arbetat inom företaget i två år.   
Antalet anställda: 10 stycken anställda. 

Apper Systems AB  
Apper Systems AB är ett IT-konsultföretag som tillhandahåller kundunika IT-lösningar 
samt erbjuder både konsulting och projektledning inom främst verksamhetskritiska 
system.  

Intervjuperson: produktchef för produkten SIM 
Antalet anställda: Strax under 50 stycken anställda. 

5.1.3 Övrig	  kompetens	  
Professor i logistik  
Mats Abrahamsson är professor vid Linköpings universitet och har sin 
specialistkompetens inom logistik-strategier och Supply Chain Management. Vi kom i 
kontakt med professor Abrahamsson via rapporten Logistik för ökad svensk 
konkurrenskraft (2013) som Abrahamsson var projektledare för. I rapporten deltog 
ungefär 50 företag och forskare som tillsammans tog fram forskning och 
innovationsagendan för framtidens logistik. 
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5.2	  Hammarplast	  Consumer	  AB	  

Hammarplast Consumer AB (kommer vidare benämnas som Hammarplast) arbetar idag 
med ett flertal olika EDI-lösningar mot sina kunder och en del av dessa EDI-lösningar 
är specialanpassade, speciellt mot kunder på den finska marknaden. Orderchefen som 
intervjuats nämner att de flesta uppsättningar av EDI är mot svenska kunder. 
Hammarplast implementerade EDI-lösningar för 20 år sedan och har därmed arbetat 
med EDI under en längre tid. Orderchefen nämner att de använder fullständig EDI mot 
sina kunder vilket innebär att information delas automatiskt mellan Hammarplasts 
affärssystem och deras kunders affärssystem utan manuell handpåläggning. 
Funktionerna som företaget använder sig av inom sina EDI-lösningar är bland annat 
fakturering, orderbekräftelse samt att de även jobbar för att de i framtiden ska kunna 
skicka följesedlar och leveransaviseringar via EDI till ett par av sina kunder. Företaget 
försöker att anpassa och styra så att de använder alla de funktioner som finns 
tillgängliga i systemet. Orderchefen beskriver att systemet uppdateras två gånger om 
dagen och att de känner sig tillfredsställda med hastigheten som uppdateringen sker på. 
Vid frågan om Hammarplast har funderat på att börja arbeta med endast en EDI-lösning 
som är kompatibelt med alla deras kunder menar orderchefen att det troligtvis inte är 
möjligt eftersom att de arbetar med EDI över landets gränser och att det på så sätt krävs 
flera olika lösningar. Orderchefen menar att för att kunna tillgodose alla sina kunders 
behov är det svårt att endast använda en EDI-lösning. I framtiden hoppas Hammarplast 
att företaget i så stor utsträckning som möjligt ska kunna använda sig av EDI mot sina 
kunder. Ett ställningstagande som företaget dock alltid måste ta är huruvida kostnaden 
för uppkopplingen mot ytterligare en ny kund uppvägs av nyttan av integrationen. 
Frågor gällande detta är någonting som ledningsgruppen idag hanterar och hur företaget 
skall arbeta på det planet. 

De positiva aspekterna som Hammarplast upplever med sina EDI-lösningar är bland 
annat den tid som de tjänar in genom att ”slippa knappa order manuellt”. Orderchefen 
menar att när allt går som det ska uppstår ett automatiskt informationsflöde och att 
information på grund av detta går direkt in i systemet utan vidare handpåläggning och 
menar att det finns mycket tid att spara genom detta. Negativa aspekter är bland annat 
att systemet kan krångla ibland men att möjligheten att lägga manuella EDI-ordrar 
finns. Dock är det inte möjligt att göra några större ändringar och tillägg som annars 
manuellt kan hanteras men att de lärt sig relativt snabbt vad som går och inte går att 
göra i systemet. Problem kan uppstå i båda ändarna av ett EDI-system, hos 
Hammarplast själva eller hos den partner de är uppkopplade mot. Därför är det inte 
alltid Hammarplast som i slutändan hanterar de uppstådda problemen utan att det även 
kan vara företagspartnerns sak att hantera. Orderchefen betonar dock att företaget inte 
upplever några större problem med sina EDI-lösningar utan att det fungerar riktigt bra. 
Förarbetet är en viktig del för att EDI-lösningarna ska fungera problemfritt och 
orderchefen menar det är viktigt att säkerställa att all information som ska gå via 
systemet är korrekt och att det är viktigt att lägga tid på att säkerställa detta innan 
implementeringen av EDI-lösningen. Detta för att informationen senare ska kunna löpa 
fritt. Det problem som uppstår mest frekvent är att viss information ibland fastnar i 
systemet vilket leder till att fel information uppges. Som tidigare nämnt löses detta 
problem bäst genom att hela tiden säkerställa att all information är korrekt genom att 
uppdatera sortiment och eliminera felaktigheter i informationen som går genom 
systemet.  
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Hammarplast har inte den IT-kompetens som krävs för att själva kunna hantera alla de 
problem som uppstår kring sina EDI-lösningar utan de tar hjälp av externa IT-konsulter. 
Dock arbetar företaget just nu med att anställa en ny person som är kunnig inom EDI så 
att företaget inte ska behöva ta hjälp av externa IT-konsulter utan själva kunna hantera 
de problem som uppstår. De anställda som arbetar på samma avdelning som 
orderchefen har inte varit speciellt involverade i det operativa arbetet med EDI utan det 
har varit orderchefen själv som hanterat arbetsuppgifterna kring EDI-lösningarna. 
Orderchefen har dock börjat delegera en del av sina arbetsuppgifter till andra anställda 
på avdelningen men nämner att dessa personer upplever det som svårt att arbeta med 
EDI eftersom de är vana vid att arbeta genom manuell handpåläggning. Orderchefen 
poängterar dock att trots att personerna upplever det som svårt att arbeta med EDI är de 
villiga att lära sig mer om EDI. Arbetskraften som frisläppts genom införandet av EDI 
arbetar idag med andra arbetsuppgifter inom säljsupport samt omfördelas på 
Hammarplast utefter kundernas ändrade krav. På frågan om arbetsklimatet har 
förändrats efter implementeringen av EDI uppger orderchefen att det inte märkts någon 
skillnad och menar att ”försvinner en sak tillkommer en annan”.  

Hammarplast säljer sina produkter via ett antal större livsmedelsbutiker och det var en 
av dessa livsmedelsaktörer som initierade samarbetet med EDI. Hammarplast startade 
upp med EDI för ca 20 år sedan och det skedde via att försäljningsavdelningen 
framförde önskemålet som kom via kontakt med kund. Implementeringen av EDI 
upplever orderchefen som ett samarbete mellan Hammarplast och sina kunder och EDI 
har initialt ofta framförts som ett önskemål från kundens sida. Orderchefen har inte 
upplevt att företagets kunder ställt EDI-integration som ett krav. Att EDI kommer som 
ett krav via kontrakt menar orderchefen är en naturlig del och att det är viktigt att 
upprätthålla en dialog med kunden angående vad de klarar av och inte klarar av att göra. 
Trots att orderchefen påpekar att företaget inte upplevt implementeringen av EDI som 
en påtryckning kommer dock EDI ofta som ett önskemål från kundens sida. När en 
kund uttryckt önskemål om EDI-integration upplever inte orderchefen att de erbjudits 
hjälp från kundens sida. Istället har Hammarplast tagit hjälp av IT-konsulter för att 
integreras mot en ny kund via EDI. Dock arbetar Hammarplast idag själva med att se 
över vilka kunder de önskar integrera sig mot via EDI. Vid urval av vilken typ av EDI-
lösning Hammarplast skulle implementera trodde inte orderchefen att företaget använt 
sig av någon urvalsprocess när företaget för första gången skulle implementera EDI. 
Orderchefen menar att företaget satte upp sina system utefter kundernas kriterier och 
hur kunderna ville att EDI-lösningen skulle se ut. På det sättet menar orderchefen att 
företaget arbetar även idag och varje EDI-lösning skräddarsys efter varje kunds unika 
behov. Generellt används dock samma uppsättning men det finns alltid något som 
skiljer systemen åt. 

Efter implementeringen av EDI ser orderchefen att förmågan att styra och hantera 
inkommande material samt lagernivåer inte nämnvärt har förändrats. Innan 
implementeringen av EDI arbetade Hammarplast med prognoser helt manuellt i sitt 
affärssystem, men med hjälp av EDI är det idag möjligt att arbeta med mer precisa 
prognoser.  

5.3	  Tillverkningsföretag	  A	  

Tillverkningsföretag A har arbetat med EDI i ett tiotal år och EDI-användningen är 
främst utvecklad på kundsidan på grund av att det i första hand har varit där som det har 
ställts som ett krav. Företaget använder dock EDI även mot sina större leverantörer men 
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intervjupersonen uppger att det varit betydligt svårare att komma igång på 
leverantörssidan. Detta på grund av att de har många små leverantörer som även de 
upplever höga kostnader med att implementera EDI. Den EDI-lösning företaget 
använder idag innefattar bland annat funktionerna leveransbesked, fakturering och 
leveransavicering.  

Det positiva med användningen av EDI anser intervjupersonen vara automatiseringen av 
administrationen och att det sällan uppstår felregistreringar. Negativa aspekter med 
systemet är dock att upphakningar inom systemet förekommer och att systemet kräver 
övervakning från IT-avdelningen för att inte några meddelanden som skickas ska fastna 
och bli liggande. Dessa fel har ibland blivit liggande i flera dagar innan de upptäckts. 
Därför poängterar intervjupersonen att förebyggande av fel i systemet är viktigt och 
kräver rutiner som företaget inte hade innan implementeringen av EDI genomfördes. 
Intervjupersonen menar att de generella svårigheterna med den klassiska EDI-lösningen 
är att den är dyr, kostsam att implementera samt kräver att det finns långsiktiga affärer 
mellan leverantör och kund. Vidare menar intervjupersonen att web-baserade EDI-
lösningar som finns idag är mycket enklare att använda för mindre företag. 
Kommunikationen med kunderna har inte förändrats efter implementeringen av EDI, 
däremot menar intervjupersonen att relationen till kunderna djupnar på det sättet att 
kund och leverantör bekräftar samarbetet genom att de investerar i varandra. För att 
summera det hela uppger intervjupersonen att EDI är ett väldigt bra verktyg när det 
fungerar och när det inte uppstår problem inom systemet. Intervjupersonen anser att 
EDI generellt sätt fungerar bra om det finns en stadig relation mellan leverantör och 
kund, rätt resurser finns samt att EDI är bäst lämpat för stora företag. Intervjupersonen 
har även uppfattningen att lösningar av den här typen kommer att bli mycket intressant 
även för mindre företag i framtiden och att utvecklingen måste fortsätta öka för att 
medelstora företag ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga i Sverige.  

Intervjupersonen uppger att IT-avdelningen på företaget inte har kunnat sätta upp 
systemet de själva använder sig av och har en extern samarbetspartner som sköter 
uppsättningarna. För varje ny kund som sammankopplas krävs en ny uppsättning vilket 
företaget behöver hjälp med men den löpande hanteringen klarar IT-avdelningen på 
egen hand. Intervjupersonen uppger att uppstarten av EDI kräver mycket hantering och 
ofta har även kunden en extern it-partner de samarbetar med. Intervjupersonen på 
tillverkningsföretag A menar att när de valde att implementera EDI handlade det 
egentligen inte om att välja EDI-lösning utan snarare om vilka IT-konsulter de önskade 
samarbeta med och det urvalet gjordes av IT-chefen.  

Anledningen till att EDI implementerades berodde främst på att det var ett tydligt 
kundkrav som inte gick att ignorera. Intervjupersonen uppger även att de insåg att flera 
kunder skulle komma att efterfråga det i framtiden och att det var grunden till varför 
företaget valde att implementera EDI. Intervjupersonen beskriver att 
Tillverkningsföretag A:s roll är att vara ett ”gummiband” för kunden och att det därför 
är viktigt att de kan öka sin produktion snabbt om det behövs och även i vissa fall ha en 
flexibilitet uppemot 30 % i leveranskvantitet mot vissa kunder. Därför är flexibiliteten 
jätteviktig för företaget eftersom det är ett ytterligare krav som kunderna kräver. EDI-
användningen har underlättat förmågan att vara flexibel på så sätt att den administrativa 
tiden minskat. Intervjupersonen menar även att företaget skulle ha stor nytta av att 
arbeta på samma sätt mot leverantörssidan och att det kommer göras satsningar på det i 
framtiden. Från början låg valet att implementera EDI för tillverkningsföretag A som ett 
ledningsbeslut främst på grund av den stora investeringen som implementeringen av 
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EDI innebar. Behöver ytterligare en kund integreras med EDI är det idag ingen stor 
fråga som behöver ett ledningsbeslut. Vidare beskriver intervjupersonen att ett mindre 
företag som dem måste rätta sig efter en stor kunds krav. Visserligen finns det alltid 
möjligheten att säga nej till ett krav men i vissa fall har kunderna sagt ”det här är vårt 
sätt att göra affärer, vill ni inte vara med på det så behöver ni inte göra affärer heller”. 
Dock är Tillverkningsföretag A:s kunder generellt sett tillmötesgående och hjälper till 
med utvecklingen hos företaget. Överlag upplever intervjupersonen att de haft bra stöd 
av sina kunder men att kunderna är tydliga med sina krav. På leverantörssidan har det 
varit svårare att genomdriva användningen av EDI inte minst på grund av att de har en 
bred flora av leverantörer och att det är svårt att sätta stora krav på en liten leverantör. 
Tillverkningsföretag A har många leverantörer som har mellan 10-15 stycken anställda 
och intervjupersonen menar att det nästintill är omöjligt för dessa små leverantörer att 
arbeta med EDI. Vidare beskriver intervjupersonen att företaget länge levde med fax 
och att elektronisk kommunikation har blivit enklare överlag och idag tar företaget 
ibland internet till hjälp för att lösa en del integrationsfrågor.  

Konkurrensen inom företagets bransch är ”enorm” och ”global” enligt intervjupersonen 
och företagets produkter och tjänster är inte speciellt kritiska för deras kunder. Det som 
blir avgörande för fortsatt samarbete mellan dem och deras företagspartners är 
relationen dem emellan samt hur lång tid de samarbetat med varandra. Intervjupersonen 
tillägger även att hur väl de känner varandra samt tidigare gjorda 
leverantörsbedömningar påverkar. Tillverkningsföretag A har inte arbetat med att mäta 
några kostnads- eller tidsbesparingar vid användning av EDI, men däremot har de efter 
påtryckningar av en kund testat en annan integrationslösning från en stor 
systemleverantör och att det inom det systemet skulle gå att göra fler beräkningar på 
vilka kostnadsbesparingar som skulle kunna göras. Denna integrationslösning användes 
isolerat mot en kund under några år tills kunden utvecklade ett eget system. 
Integrationslösningen testkördes också mot en leverantör. Tyvärr avbröts samarbetet 
efter testkörningen på grund av tekniska problem samt att systemet krävde för stora 
kunskaper av dem som skulle implementera det och att de inte hade tillräckligt med 
resurser att tillsätta. På grund av detta fick Tillverkningsföretag avbryta samarbetet trots 
att testkörningen påverkade lagerutvecklingen väl. Företaget arbetar med löpande tre-års 
planer men har även uppsatta målsättningar på längre sikt. 

5.4	  Tillverkningsföretag	  B	  

Tillverkningsföretag B använder EDI kopplat mot sina speditörer som fraktar företagets 
produkter samt mot en av sina kunder. Företaget använder fullständigt EDI som innebär 
att informationsöverföring sker automatiskt mot företagets speditörer och kund. 
Företagets speditörer är stora bolag som verkar både på den svenska och utländska 
marknaden och företaget använder idag EDI mot tre transportörer. Tillverkningsföretag 
B valde att implementera de befintliga EDI-lösningarna år 2011 varför systemen kan 
anses relativt nyligt integrerade inom företaget. Funktionerna tillverkningsföretag B 
främst använder inom sitt EDI-system är att de skriver fraktsedlar samt frakthandlingar 
som skickas via EDI. Vid urvalet av vilken systemleverantör av EDI som företaget 
skulle använda var det egentligen ingen urvalsprocess utan företaget hade redan 
möjligheten i sitt befintliga system att koppla på en EDI-lösning som kunde 
kommunicera med transportföretagens affärssystem. Ej heller hade företaget på förhand 
några specifika strategiska mål med att implementera EDI utan ansåg att fördelarna med 
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att implementera EDI var tillräckligt synliga. Företagets högsta chefer var ej 
involverade i processen av att implementera EDI.  

De positiva aspekterna av att arbeta med EDI-lösningar menar chefen för Sales Office 
främst är att uppgifterna som matas in i systemet kommer oförändrat in i mottagarens 
system. Parternas system blir på så sätt kompatibla mot varandra och kan sända och 
motta information på ett effektivt och korrekt sätt. Chefen för Sales Office nämner även 
positiva aspekter såsom att de kan välja och styra vilken information som skickas ut på 
företagets fakturor samt att arbetet med kontering av leverantörsfakturorna har 
förenklats. Tillverkningsföretag B väljer att framföra negativa aspekter såsom att 
utförandet av arbetet inom EDI-systemen blir mer opersonligt och att du som företag 
står handfallen om tekniken inte skulle fungera. Chefen för Sales Office menar att 
bokningar kan ”trilla mellan stolarna” och att det ibland kan bli fel i uppgifterna som 
matas in i systemen och som sedan skickas till speditörerna. Till detta ska tilläggas att 
Tillverkningsföretag B i dagsläget inte har en it-avdelning utan istället är det en extern 
konsult som kommer till företaget ca tre gånger i månaden.  Problem i systemet uppstår 
flera gånger i veckan och beror oftast på att fel uppgifter förts in i systemet. Om felen är 
återkommande har företaget valt att gå till botten med felen för att kunna förändra sina 
arbetssätt så att felen blir mindre återkommande. I det långa loppet tjänar företaget på 
att uppdatera sättet de arbetar på menar chefen för Sales Office. Trots de nämnda 
negativa aspekterna övervägs de av de positiva aspekterna med att använda EDI. I 
övrigt har administrationstiden minskat efter införandet av EDI men företaget ser det 
mer som en bonuseffekt och att det inte varit en orsak till att företaget valde att 
implementera EDI. Den arbetskraft som frisläppts på grund av minskad 
administrationstid används idag till andra arbetsuppgifter och tar bland annat hand om 
saker som tidigare ”fallit mellan stolarna”.  

Incitamenten till att investera i en EDI-lösning bestod enbart av att en extern partner 
satte upp det som krav, i detta fall ett transportbolag. Tillverkningsföretag B upplever 
att de till viss del blev tvingade att implementera EDI på grund av att det var en 
förutsättning för att kunna knyta avtal med det aktuella transportföretaget. Vid 
tidpunkten för införandet av EDI fanns det ingen speditör på marknaden som kunde 
erbjuda en bättre prisbild. Innan företaget implementerade EDI, efter påtryckningar från 
sin speditör, ansåg sig företaget inte vara i behov av en EDI-lösning. Företagets 
förväntningar på kostnadsreduceringar bestod främst av att minska transportkostnaderna 
genom möjligheten att knyta ett bättre avtal. På grund av detta var inte de administrativa 
kostnaderna eller administrationstiden en del av målsättningen med implementeringen 
av EDI. I efterhand har Tillverkningsföretag B inte jämfört och följt upp om 
transportkostnaderna har minskat, detta på grund av att de har ökat sändningarna 
volymvis och att det därför inte går att jämföra kostnaderna för mars månad detta år mot 
mars månad året innan. Företaget vet dock att kostnaden per paket som skickas har 
blivit lägre efter införandet av EDI. Chefen för Sales Office fick från början 
uppfattningen att implementeringen av EDI skulle gå smidigare än vad den gjorde och 
att integrationen mot speditörer skulle vara enklare. Det saknades tydlig information om 
hur implementeringen skulle gå till vilket gav förväntningen att implementeringen 
skulle vara enkel. Det tog företaget två månader innan EDI-lösningen var 
färdigimplementerad och Chefen för Sales Office ansåg sig var betydligt mer involverad 
i processen än vad som var tänkt från början.  

Efter implementeringen av företagets EDI-lösningar anser inte Tillverkningsföretag B 
att relationen till de berörda företagspartnerna har förändrats, varken till det bättre eller 
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till det sämre. Chefen för Sales Office nämner dock att kontakten har blivit en aning 
mer opersonlig på grund av att de har mindre direktkontakt med sina speditörer. På 
frågan om företaget saknar den personliga kontakten med sina speditörer svarar chefen 
för Sales Office att så inte är fallet och att arbetsprocessen är betydligt smidigare nu och 
att tid sparas.   

På marknaden är Tillverkningsföretag B ensamma om att själva tillverka de produkter 
som företaget tillhandahåller. Gissningsvis tror chefen för Sales Office att de har 70 % 
av den svenska marknaden men påpekar dock att konkurrenter finns. Strategiskt sett 
arbetar företaget på olika nivåer, på avdelningsnivå med mål mellan ett halvår till ett år 
och på ledningsnivå arbetar företaget med femårsplaner. Chefen för Sales Office 
personliga åsikt om EDI är att tekniken fungerar jättebra när systemet fungerar felfritt. 
EDI sparar mycket tid både hos mottagaren och avsändaren, dock främst hos 
mottagaren på grund av att uppgifter säkras hos den parten.   

5.5	  Olofsfors	  AB	  

Olofsfors AB (kommer vidare benämnas som Olofsfors) använder sig idag av en web-
baserad EDI för att beställa frakter från sina speditörer. Företaget använder sig av EDI 
mot fyra transportbolag och en av dessa anlitas övervägande i jämförelse mot de övriga. 
Funktionerna som används är endast bokning av transport samt utskrift av korrekta 
fraktsedlar. Olofsfors har använt EDI under sex år och implementeringen av EDI pågick 
under cirka en vecka. It-chefen nämner dock att det uppstod problem i systemet under 
de första månaderna på grund av fel uppgifter i systemet, vilket kommer behandlas 
senare. Incitamenten till att börja arbeta med EDI var framförallt kostnadsbesparingar, 
att företaget skulle bli mer tillgängligt samt att det skulle krävas mindre administrativ 
arbetskraft. Urvalsprocessen och jämförelsen av alternativa systemleverantörer var till 
en början relativt omfattande. Företaget undersökte tio olika systemleverantörer och 
deras utbud av lösningar. Det visade sig dock att bara två av dessa systemleverantörer 
kunde tillhandahålla web-baserade EDI-lösningar varför valet av systemleverantörer 
krympte till två. Kostnaden var tillslut det som avgjorde valet av systemleverantör. Det 
var IT-avdelningen som till slut valde ut vilken systemleverantör de skulle anlita, dock 
var även logistikavdelningen involverad i processen att implementera EDI. Det var 
främst IT- samt logistikavdelningen som var drivande av processen för 
implementeringen av EDI. De högsta cheferna på Olofsfors var ej inblandade. IT-chefen 
väljer att poängtera att företaget varit emot att skapa EDI-kopplingar mot sina 
speditörer. Detta på grund av att It-chefen personligen anser att EDI är en uråldrig 
teknik som kräver ”enormt massa resurser” samt att implementeringen är dyr och svåra 
att räkna hem såvida ett företaget inte har väldigt mycket transaktioner via EDI. Trots 
detta menar IT-chefen att det finns en ekonomisk vinning med att implementera EDI.  

De positiva effekterna Olofsfors upplever av det implementerade EDI-systemet är dels 
att det inneburit en kostnadsbesparing gällande underhåll samt att beställningarna till 
speditörerna blir korrekta. Därmed har kvaliteten på uppgifterna som skickas till 
speditörerna förbättrats betydligt. It-chefen väljer dock att tillägga att det är viktigt för 
Olofsfors att alltid använda sig av validerad data i sina kundregister samt 
leverantörsregister för att rätt information ska kunna hämtas ur systemet. Nackdelen blir 
följaktligen att organisationen inte riktigt har anammat vikten av att ha korrekt och 
validerat data i sina register. Detta har fått till följd att beställningar ibland inte gått hela 
vägen fram och att personer på logistikavdelningen manuellt tvingats hantera detta för 
att beställningen ska kunna genomföras. 
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It-chefen bedömer att implementeringen av EDI kräver god kompetens som IT-
avdelningen på Olofsfors inte har själva. Därför har Olofsfors tagit hjälp av externa IT-
konsulter för att implementera EDI. Vidare menar IT-chefen att EDI är relativt svårt och 
komplicerat att sätta upp samt att implementera på grund av att det alltid är två olika 
parter som är involverade i processen. Problem som uppstod under implementeringen 
av EDI var bland annat icke uppdaterade kundregister samt annat ”skräp” som befann 
sig i systemen. Detta bidrog till olägenheter under själva implementeringen och de 
externa IT-konsulterna hade inte kommunicerat vikten av detta innan implementeringen 
av EDI påbörjades utan detta upptäcktes först under implementeringen. 

Effekterna av implementeringen av EDI är bland annat att administrationen reducerats 
avsevärt. Detta i form av att företaget tidigare har tvingats göra modifieringar av 
adressetiketter relativt frekvent eftersom att speditörerna byter format och 
streckkodstyper relativt ofta. Detta innebar mycket extraarbete som medförde behov av 
en halvtidstjänst. Denna halvtidstjänst har efter implementeringen av EDI kunnat 
omfördelas till att innehålla mer värdeskapande och andra administrativa 
arbetsuppgifter. Sett till kommunikationen samt relationen till speditörerna upplever IT-
chefen att även dessa har förbättras. Framför allt har kommunikationen blivit bättre på 
grund av att korrekt och uppdaterad information idag skickas till Olofsfors speditörer. 
Trots minskad personlig kontakt anser IT-chefen att kontakten med respektive speditör 
är högre och att diskussioner med respektive speditör angående huruvida ett visst 
adressfält är korrekt ifyllt eller ej inte längre behövs.  

Som tidigare nämnt har kostnadsreduceringar varit främsta orsaken till implementering 
av EDI hos Olofsfors. Det var dock främst Olofsfors speditörer som till en början 
framförde åsikter om att de var intresserade av att bli integrerade mot Olofsfors via 
EDI-uppkoppling. IT-chefen beskriver det som en förfrågan som övergick i en 
påtryckning på grund av att speditörbolagen var tydliga med att de skulle börja ta betalt 
för felaktig data som skickades till dem. IT-chefen upplevde därför implementeringen 
av EDI som ett tvång och bestämde att satsa på en EDI-lösning samt att 
implementeringsprocessen snabbades på av speditörernas krav. 

Vid frågor gällande hur Olofsfors upplever sin position på marknaden anser IT-chefen 
att företaget har många konkurrenter på marknaden. Halva Olofsfors produktsortiment 
kan tillhandahållas av flera andra konkurrerande företag som erbjuder liknande 
produkter. Den andra halvan av Olofsfors produkter består av mer unika produkter med 
färre konkurrerande företag som erbjuder samma produkter. Utifrån detta upplever 
Olofsfors att det är relativt enkelt för deras kunder att byta leverantörer, dock uppfattar 
Olofsfors sina produkter som kritiska till kunderna de levererar sina produkter till.  

IT-chefen väljer i slutet av intervjun att addera att vissa kunder till företaget kräver EDI 
och menar, som nämnts tidigare, att dessa önskemål eller förfrågningar inte blir 
förhandlingsbara om kunderna som efterfrågar EDI är alltför stora. På frågan om 
Olofsfors har tappat kunder på grund av detta kan IT-chefen inte svara på men klart är 
att företaget ständigt ligger i förhandlingar med kunder som kräver EDI för att avtal 
skall slutas. Funderingar finns således på att implementera EDI även mot kunder. 
Huruvida en framtida EDI-lösning kommer bestå av en web-baserad EDI-lösning eller 
fullständig integration har IT-chefen svårt att svara på, valet av lösning kommer baseras 
på kundernas krav och om kunden är så pass stor att investeringen av fullständig EDI 
går att räkna hem. Generellt sett arbetar företaget med mål och visioner som sträcker sig 
över en längre tidshorisont, företaget har både fem- och tioårsplaner. 
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5.6	  Tillverkningsföretag	  C	  

Tillverkningsföretag C planerar att implementera web-baserad EDI som förväntas vara i 
drift under senhösten 2014. Företaget efterfrågar en lösning som kan hantera 
materialförsörjningsprocessen vilket innebär att företaget i första hand ska integreras på 
leverantörssidan. Systemet förväntas förenkla orderprocessen, från inköp av material till 
att materialet finns på lager och det menar inköparen ska effektivisera och underlätta 
hanteringen av dessa områden inom företaget. Det web-baserade EDI-systemet kommer 
att vara kopplat mellan ett flertal leverantörer till Tillverkningsföretag C. Dessa 
leverantörer kommer att gå in och hämta information i en web-portal som är direkt 
uppkopplat till Tillverkningsföretag C. Valet av en web-baserad lösning framför en 
fullständig EDI-lösning ligger främst i att företaget menar att den web-baserade EDI-
lösningen kommer att bli något enklare att hantera och att den kommer att kräva mindre 
systemunderhåll. Utöver redan nämnda kommer dessutom den web-baserade EDI-
lösningen inte innebära en lika stor kostnad som en fullständig EDI-lösning. 
Funktionerna företaget planerar att använda sig av är främst inköpsorder, prognoser för 
leveransplan, leveranspåminnelser, godsmottagning samt avisering. Dessa funktioner är 
de som Tillverkningsföretag C initialt planerar att börja använda samtidigt som 
inköpsansvarig nämner att det finns möjligheter att senare koppla på fakturamatchning, 
fakturahantering samt transportplanering vilka kan bli intressanta i ett senare skede.  
 
De främsta incitamenten till att implementera ett EDI-system anser inköpsansvarig 
främst har varit att skapa bättre kontroll och att minska osäkerheten som finns inom 
företaget idag. Med hjälp av web-baserad EDI kan Tillverkningsföretag C försäkra sig 
om att både de och sina leverantörer har tillgång till samma information. I övrigt anser 
inköpsansvarig att den web-baserade EDI-lösningen kommer att frisläppa mycket 
arbetskraft i och med den minskade manuella orderhanteringen. Inköparen uttrycker 
förhoppningar kring att kunna minska företagets lagernivåer genom att den kommande 
EDI-lösningen kommer att ge möjligheten att skicka ut leveransplaner mer frekvent till 
sina leverantörer och därmed få inleveranser mer frekvent. Valet av EDI-lösning som 
företaget planerar att implementera är nästintill helt klart, de väntar för tillfället endast 
på en ny offert där kravspecifikationen är mer tydligt preciserad. De faktorer som varit 
viktiga vid valet av systemleverantör har bland annat varit att Tillverkningsföretag C 
undersökt om det finns fler företag som använder sig av den EDI-lösning de planerar att 
ta i bruk. Sedan har de även tagit i beaktande om kontinuerliga systemuppdateringar 
ingår i den totala kostnaden och att kostnader inte kommer att tillkomma senare. 
Företaget kom i kontakt med EDI-lösningar genom sina datakonsulter som de använder 
vid underhåll av företagets affärssystem. Dessa datakonsulter gjorde en snabb 
demonstration av integrationssystem och hur dessa fungerar vilket ledde till 
inköpsavdelningens val att gå vidare med frågan och titta på vad en EDI-integration 
skulle innebära för företaget. I processen för implementeringen av en EDI-lösning har 
det främst varit inköpsavdelningen som har varit drivande inom företaget. 
Inköpsavdelningen har dock försökt att väcka intresse hos övriga delar av företaget samt 
hos högsta ledningen. Beslut om vilket system som skulle implementeras togs av 
inköpsavdelningen men ledningen fattade beslutet kring den slutliga investeringen.  
 
Förväntade positiva aspekter av att implementera web-baserad EDI är främst att 
företaget kommer att få ett effektivare arbetsflöde samtidigt som risken finns att, som 
inköparen väljer att beskriva det att ” det här blir en större puck än vad vi trodde innan, 
att det kommer krävas mer tid än vi har avsatt för att få igång det, it-mässigt bland 
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annat och att våra leverantörer måste ha utbildning och att det är mer komplicerat än 
vad vi trodde innan”. Förväntningar på kostnadsreduceringar är bland annat att 
företaget menar att web-baserad EDI kommer att spara tid och att företaget kommer 
kunna undvika att ta in extra resurser under högsäsong. I förlängningen menar 
Tillverkningsföretag C att de kommer att kunna sänka företagets lönekostnader. 
Företaget har inte på förhand några uppsatta kostnadsreducerande mål som de kommer 
att följa upp senare och de anser att utfallet av implementeringen är svår att räkna på 
samt vad det exakt kommer att ge i pengar. Förväntningarna över hur kommunikationen 
och relationen till de integrerade företagsparterna kommer att påverkas hoppas 
inköparen kommer att bli bättre. Bland annat kommer informationen att vara densamma 
hos båda parterna samt att kommunikationen kommer att bli mer tydlig. Inköparen 
hoppas att relationerna kommer att bli bättre på grund av att om kommunikationen blir 
bättre kommer färre missförstånd att uppstå och inköparen menar att direkt ett 
missförstånd uppstår påverkas relationen med leverantören negativt. Förväntningarna 
över förmågan att agera vid förändring menar inköparen kommer att bli bättre vid 
införandet av web-baserad EDI. Idag sker bland annat all övervakning manuellt och 
företaget är därför beroende av materialplanerare som sköter denna kontroll. Om 
materialplanerarna är frånvarande eller sjuka påverkas företaget negativt och de reagerar 
långsammare på förändringar av inkommande material. Med hjälp av web-baserad EDI 
anser inköparen att denna problematik kommer att kunna minimeras.  

Under urvalsprocessen har inköpsavdelningen varit i kontakt med företag som använder 
samma EDI-lösning som Tillverkningsföretag C planerar att implementera, detta för att 
ta del av hur dessa företag tycker att lösningen fungerar. Tillverkningsföretag C har 
dessutom varit i kontakt med dessa kontaktade företags kunder/leverantörer som 
använder systemet och undersökt hur dessa upplever användarvänligheten. Kontakt med 
konsulter som arbetat med systemet har också tagits för ytterligare referenser om hur 
systemet fungerar. Företaget har till stor del mötts av övervägande positiva 
användarupplevelser. Värt att påpeka är att referenserna Tillverkningsföretag C har varit 
i kontakt med har utlämnats från systemleverantörerna av det nya EDI-systemet. Inom 
Tillverkningsföretag C uppfattas kostnaden att implementera EDI som hög men att 
nyttan uppväger kostnaden. Inköparen uttrycker en tro om att den web-baserade EDI-
lösningen kommer att underlätta flödet i hela materialförsörjningsprocessen. 
Reducerade kostnader som EDI bidrar till menar inköparen är svåra mäta i rena pengar 
men att implementeringen av EDI kommer att frisläppa arbetstid och att tiden istället 
kommer att kunna användas för att göra ”rätt saker”. Inleveranser av artiklar kommer 
även att underlättas eftersom den web-baserade EDI-lösningen kommer att underlätta 
överblickande av inkommande artiklar som möjliggör snabbt agerande på eventuella 
orderförändringar. Eftersom förseningar av inkommande artiklar kan stoppa hela 
produktionen menar inköparen att det kommer bli svårare för Tillverkningsföretag C:s 
leverantörer att missa en order, vilket kommer öka leveranssäkerheten från 
leverantörerna och minska antalet produktionsstopp.  
 
Beroendeförhållandet mellan Tillverkningsföretag C och deras leverantörer anser 
inköparen är ”ganska bra”. Inköparen beskriver att de inte har någon leverantör som 
”sitter i knät på dem” och som endast tillhandahåller stora andelar av deras leveranser 
till just Tillverkningsföretag C. Tillverkningsföretag C har relativt korta ledtider och om 
en leverantör inte kan leverera i tid påverkas Tillverkningsföretag C omgående. 
Tillverkningsföretag C vill inte att leverantörer ska vara alltför beroende av dem som 
företag och ”stå och falla på dem”. De vill att företagen de samarbetar med ska ha en 
stabil och stark verksamhet. Tillverkningsföretag C är relativt beroende av sina 
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leverantörer på grund av att många av företagets köpekomponenter är ritade och 
konstruerade efter Tillverkningsföretag C:s behov.  Detta leder till att det kan ta tid att 
införa en ny leverantör av material på grund av att det både är tidkrävande och att 
Tillverkningsföretag C har höga krav på materialets kvalitet. Företaget har inte upplevt 
några påtryckningar från kunder att implementera EDI. Däremot har önskemål från 
företagets leverantörer funnits, framförallt från de större leverantörerna. Dessa 
leverantörer har önskat fullständig EDI-lösning men det har Tillverkningsföretag C valt 
att säga nej till men att de ställer upp på en web-baserad EDI-lösning. Kravmässigt 
anser inköparen att integrationen med deras leverantörer mer är som ett samarbete och 
inte något krav från leverantörernas sida. Inköparen säger dessutom att de inte har valt 
att implementera en fullständig integrerad EDI-lösning på grund av att företagets kunder 
inte har efterfrågat det men om kunderna i framtiden kommer att börja efterfråga det 
kommer företaget ta det i beaktande och eventuellt öppna upp för fullständig 
integration.  

Tillverkningsföretag C:s produkter anser inköparen vara betydande för deras slutkunder. 
Företaget säljer sina produkter via återförsäljare och sedan vidare till slutkund. 
Tillverkningsföretag C:s menar att på den nordiska marknaden finns fyra aktörer som 
konkurrerar med varandra. Det är dock två aktörer, Tillverkningsföretag C och en till, 
som delar på majoriteten av marknadsandelarna i norden. I Europa och Asien återfinns 
flera företag som tillverkar liknande produkter men dessa produkter är inte lika tekniskt 
utvecklade och det är ingen som är en direkt konkurrent i dagsläget. Med samma typ av 
konstruktion som Tillverkningsföretag C tillhandahåller uppskattar inköparen att det 
kanske handlar om fyra, fem stycken som kan leverera likande produkter men att dessa 
inte alls är lika tekniskt utvecklande. Företaget arbetar generellt med mål under ett års-
perioder. Tillverkningsföretag C använder idag ca 150 stycken underleverantörer som är 
av vikt för att produktionen ska vara möjlig. Ett 20-tal av dessa kommer att vara 
involverade i uppkopplandet med den web-baserad EDI-lösningen. Majoriteten av 
företagets leveranser av produkter går direkt till slutkund och ett fåtal leveranser går till 
fabriker som använder företagets komponenter vid montering varför 
Tillverkningsföretag C kan ses som underleverantör i det senare fallet.  

5.7	  Ålö	  AB	  

Ålö AB (kommer vidare benämnas som Ålö) är tillverkare av frontlastare till 
jordbruksmaskiner och under vår intervju fanns både företagets IT-chef samt en 
logistiker med. Idag använder Ålö web-baserad EDI mot sina leverantörer och systemet 
som används benämns som Web Supply Manager där leverantörerna själva går in och 
kvitterar och avrapporterar information. Informationen som leverantörerna kvitterar och 
avrapporterar skickas därefter automatiskt in i Ålös affärssystem. Ålö i sin tur har flera 
kunder (OEM leverantörer) som satt upp en web-portal där Ålö går in och läser av 
kundernas beställningar vilket IT-chefen beskriver som arbetskrävande. IT-chefen på 
Ålö anser att det ”slarvas” med definitionen av EDI och anser inte att web-baserad EDI 
är detsamma som fullständig EDI. IT-chefens definition av EDI är när två parters 
affärssystem kommunicerar automatiskt med varandra och att order, ordersvar, 
leveransbesked och fakturering sker helt automatiskt. För att visa på ett exempel anser 
IT-chefen att EDI inte innefattas av när en pdf-faktura kan skickas via e-post. Ålö har i 
sitt affärssystem byggt på en tilläggsmodul, som är en typ av integrationsplattform, och 
är nu i slutfasen av att implementera EDI mot två stycken OEM (Original Equipment 
Manufacture) kunder. Förberedelserna som är genomförda i affärssystemet och 
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integrationsplattformen kommer i framtiden underlätta samt minska 
investeringskostnaden när fler kunder ska integreras via EDI. 

Den bakomliggande orsaken till att Ålö valde att påbörja processen att implementera 
EDI är främst baserat på att det varit ett tydligt kundkrav. På Ålö är trycket att 
implementera EDI betydande och IT-chefen beskriver det som att trycket är ”360 
grader runt hela Ålö att tillhandahålla EDI-kopplingar”. Detta både på grund av att Ålö 
har kunder som kräver EDI-kopplingar, leverantörer som efterfrågar EDI-uppkopplingar 
och att införandet EDI-kopplingar mot speditörer ytterligare skulle öka avkastningen på 
företagets investeringar av EDI. Drivkraften att implementera EDI mot leverantörer har 
varit något lägre i jämförelse mot kunder på grund av att det är svårt att sätta emot när 
en kund kräver en EDI-koppling menar IT-chefen. EDI-kopplingar mot speditörer 
skulle löna sig på grund av att Ålö idag betalar straffavgifter till en del av sina 
speditörer när företaget skickar felaktiga uppgifter till speditörerna. Utifrån detta har 
Ålö en omfattande aktivitetsplan framöver och menar att det är viktigt att undersöka 
mot vilka företagspartners som EDI-kopplingar ska prioriteras mot initialt.  

Förväntningarna på implementeringen av EDI är bland annat minskad manuell 
hantering och minskad mängd fel vid sänd information. IT-chefen menar att alla företag 
jagar kostnader och att alla genomförda studier inom EDI visar att systemet är lönsamt, 
givet att en viss mängd data skickas mellan två företagspartners. IT-chefen menar att det 
inte finns några större förväntningar på att kommunikationen mot kunder och 
leverantörer ska förändras. Logistikadministratören som deltog under intervjun tillägger 
dock att leveranssäkerheten kommer att förbättras med hjälp av EDI. Vidare menar IT-
chefen att den manuella hanteringen för logistikadministratören kommer att reduceras 
men att antalet möten inte kommer minska. Risken finns istället att det kommer att 
tillkomma ökad kontakt när det uppstår problem i kommunikationen mellan Ålö och 
deras partners affärssystem. Det finns heller inga förväntningar på att relationerna med 
kunderna kommer att förändras efter implementeringen av EDI, dock finns det 
förhoppningar om att det på lång sikt kommer bli enklare att reagera på förändringar.   

IT-chefen uppger att kostnadsreduceringar inte har varit en bakomliggande drivkraft till 
att Ålö valt att implementera EDI och har därför inga specifika krav på hur mycket 
företaget kan minska sina kostnader med EDI. IT-chefen påpekar dock att företaget valt 
att göra ett antal business case baserat på kostnadsreduceringar. Vidare menar IT-chefen 
att de ser ett visst intresse i att jämföra kostnaderna för EDI-implementeringen idag och 
framtida, mot exempelvis speditörer. På Ålö kommer ingen arbetskraft att frisläppas 
genom implementeringen av EDI utan företaget kommer snarare undvika att behöva 
anställa ny personal. I de fall där redan intern arbetskraft kan komma att frisläppas 
kommer de anställda att få nya interna arbetsuppgifter. Eftersom Ålö planerar att 
expandera räknar företaget med att de anställda som idag har manuell hantering även 
kommer behövas i framtiden för att hantera de ökade volymerna i takt med företagets 
expansion, men förhoppningen är att arbetsuppgifter ska vara mer strategiska.  

Vid urvalsprocessen av systemleverantörer har det varit viktigt för Ålö att välja en 
systemleverantör som är duktiga på affärssystem och Ålö har samma systemleverantör 
till sitt affärssystem som till sin EDI-lösning. IT-chefen menar att det inte varit önskvärt 
att blanda in en tredje part på grund av att de vill undvika integrationsproblem mellan 
EDI-lösningarna och sitt affärssystem. Inom IT-avdelningen på Ålö startades en 
förstudie där ett antal implementationsalternativ undersöktes under tolv månader. I 
undersökningen ingick bland annat val av integrationsplattform, EDI-lösning, 
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systemleverantör och resultatet blev att den existerande systemleverantören valdes. 
Efter förstudien stod redan den tekniska lösningen och offerten klar vilket bidrog till att 
implementeringsprojektet kunde starta direkt. IT-chefen menar att förstudien varit viktig 
på grund av att den underlättat igångsättningen av implementeringen av EDI. Vid valet 
av systemleverantör letade IT-avdelningen främst efter framtidsinriktad teknik och en 
trovärdig leverantör som erbjöd en rimlig prisbild. Flera möjliga systemleverantörer 
påträffades med ungefär samma tekniska lösningar och kostnader och valet föll då på 
den existerande affärssystemleverantören eftersom de inte ville blanda in en tredje part. 
Under förstudien gjordes även ett studiebesök på ett företag som redan implementerat 
EDI och lärdomarna från studiebesöket var att det är lätt att underskatta mängden 
driftfrågor som kan uppkomma genom användning av EDI. IT-chefen menar att det är 
lätt att tro att allt bara ska flyta på när EDI väl är implementerat men i själva verket 
krävs det en ”driftorganisation” eller en ”felhanteringsmekanism” vilket skapar ett 
behov av att kunna övervaka systemet och lösa de problem som uppstår.  

Ålö erbjuder premiumlastare och IT-chefen uppger att Ålö:s produkter är kritiska för 
sina kunder. Dock är det relativt enkelt för Ålö:s kunder att byta leverantörer, bland 
annat har Ålö ett par stora konkurrenter på den europeiska marknaden. 
Logistikadministratörer beskriver att Ålö är en underleverantör i den bemärkelse att 
företaget tillverkar frontlastare i andra kunders varumärke (OEM). Ålö använder sig 
dessutom av cirka 320 underleverantörer av både direkt och indirekt material. IT-chefen 
beskriver att de flesta återförsäljare är fria att sälja vilka märken de vill men ibland finns 
det vissa låsningar på marknaden som gör att en del återförsäljare tvingas exkludera en 
del varumärken på grund av att vissa varumärken inte vill beblandas med andra. På Ålö 
arbetar de med mål och strategier på olika tidshorisonter, de har en masterplan som 
sträcker sig över tio år och även kortare mål och strategier som sträcker sig över tre och 
fem år som är lättare att bryta ner i pengar och aktiviteter.  

5.8	  EDI	  Solutions	  

EDI Solutions är leverantörer av EDI-lösningar och arbetar med att integrera flöden 
mellan kund och leverantör via web-baserade integrationslösningar. EDI Solutions 
arbetar med EDI-lösningar inom fyra olika branscher: dagligvaruhandeln, detaljhandeln, 
fordonsindustrin och inom den offentliga sektorn. Företaget har inte valt att nischa sig 
mot någon speciell företagstyp utan erbjuder som de menar olika lösningar till olika 
företag. Dock är EDI Solutions kunder främst medelstora företag. Främst arbetar EDI 
Solutions med att lösa de krav som kommer från ett företags kund i form av integrering 
med hjälp av EDI och att underlätta arbetet men order- och fakturaflöden vilket bland 
annat inkluderar orderförfrågan, avisering och utskick av fakturor. Integration via web-
baserad EDI bidrar till mer felfria flöden mellan kund och leverantör samt 
effektivisering och rationalisering av arbetsprocesser vilket bidrar till ekonomisk 
vinning enligt den managementkonsult vi intervjuat.  

Fördelarna med EDI-lösningar menar företaget är att den involverade mänskliga faktorn 
reduceras, flöden effektiviseras mellan leverantör och kund och om företagen förstår 
affärslogiken så blir det en ”win-win situation” för båda företagsparterna. De vanligaste 
missförstånden som uppstår mellan EDI Solutions och deras kunder som väljer att 
investera i ett EDI-system svårigheter vid kommuniceringen. Området för EDI 
inkluderar ett antal svårförstådda begrepp menar managementkonsulten. 
Implementeringen av EDI kan ta allt från en vecka till flera månader beroende på 
komplexiteten vilket intervjupersonen menar kan bidra till missförstånd mellan EDI 
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Solutions och kunden. Ytterligare svårigheter kan vara att företag ibland inte förstår 
innebörden av ett EDI-flöde förens långt in i en förhandlingsprocess med exempelvis en 
kund och att de på så sätt åtar sig att implementera det, något de inte klarar av att lösa 
själva i efterhand.  Därför upplever EDI Solutions att företag ibland hamnar i en 
stressad situation på grund av okunskap.   

Managementkonsulten som vi intervjuat anser att IT-kunskapen generellt sett är låg 
bland medelstora företag. Vanligtvis är IT-kunskapen bättre desto större företaget är 
vilket intervjupersonen upplever beror på att det vanligtvis finns fler specialister inom 
ett stort företag. Generellt menar intervjupersonen att företag i för stor grad förlitar sig 
på sina affärssystem och framför allt på sina affärssystemåterförsäljare och därför krävs 
kontakt med affärssystemskonsulter som servar företagens affärssystem. Överlag anser 
managementkonsulten att företag ska fokusera på sin kärnverksamhet och det de är bra 
på men att de även borde ha en högre prioritet på EDI-flöden än vad de har i dagsläget. 
På frågan om det är möjligt att se någon skillnad mellan stora och medelstora företags 
tidshorisont på uppsatta mål och visioner uppger intervjupersonen att det är svårt att dra 
några generella slutsatser av det på grund av att olika företag är i olika tillväxtfaser och 
har olika mognadsgrad. Dock är det ju företag som är mer intresserade än andra av att 
bygga stabila strukturer och system vilket i slutändan blir en strategisk fråga.  

Managementkonsulten som vi intervjuat menar att medelstora företag till största del 
implementerar en EDI-lösning på grund av att de har en kund som kräver det. 
Intervjupersonen har svårt att svara på hur pass starka dessa krav är men upplever dem 
som tämligen starka. På grund av dessa krav menar intervjupersonen att det ibland är 
svårt för medelstora företag att se att de kommer spara pengar och rationalisera flöden i 
en pressad situation. Företagen ser snarare en affärsvinst på den stora affären med 
kunden som kräver att de implementerar EDI. Det är dock inte endast medelstora 
företag som får dessa krav från sina köpare utan det gäller även stora företag som har 
större köpare än dem själva. Intervjupersonen medger att det går att se ett visst samband 
mellan att stora företag generellt väljer en högre grad av EDI-integrering och att 
medelstora företag generellt väljer en lägre form av EDI-integrering, exempelvis i form 
av en web-baserad EDI-lösning. Vidare menar intervjupersonen att det i allmänt är svårt 
att säga att det finns en standard på EDI-lösningar utan menar att de arbetar mycket med 
att ta fram unika kundlösningar. Svårigheten att få fram en viss standard beror på de 
olika lagar och regler som finns i olika länder. Intervjupersonen anser att EDI-
lösningarna ännu är ganska outvecklade och att det kommer bli spännande att se vad 
som händer i framtiden. EDI Solutions har även valt att specialisera sig mot vissa 
affärssystem och att dessa vuxit fram genom företagsrelationer.  

5.9	  Apper	  Systems	  AB	  

Apper Systems AB (kommer vidare benämnas som Apper) är leverantör av EDI-
lösningar och erbjuder idag företag flertalet olika lösningar. Apper utvecklar Supply 
Integration Manager (SIM) som är en EDI-plattform som företag kan använda vid 
uppkoppling mot deras leverantörer antingen via en web-baserad EDI-lösning eller via 
fullständig EDI. SIM kompletter ett företags befintliga affärssystem och möjliggör 
förbättrat arbete för inköpsstrategier, påfyllningsmönster samt leverantörssamverkan. På 
Apper har vi intervjuat produktchefen för SIM som arbetat på företaget i 7 år. 
Produktchefen uppger att Apper har samma definition av medelstora företag som vi har 
i denna studie, det vill säga företag som har mellan 50 och 249 anställda.  
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Produktchefen uppger att det varierar stort mellan vilka funktioner som medelstora 
företag är intresserade att använda sig av. Främsta orsaken till att ett företag väljer att 
implementera EDI är för att göra tidsbesparingar som i sin tur ska leda till 
kostnadsbesparingar. Ytterligare orsak till att medelstora företag vill börja använda EDI 
är främst att de vill börja använda sig av elektroniska fakturor, ännu en gång eftersom 
de har kommit fram till att det är möjligt att spara mest pengar inom just 
fakturahantering. Andra funktioner som företag är intresserade av rör orderhantering i 
form av hantering av inköpsorder, hantering av avvikelser på orderbekräftelse, leverans- 
och fakturabesked samt eventuell transportbokning. Vidare beskriver produktchefen att 
hantering av reklamationer är något som fler och fler företag efterfrågar vilket gör det 
enklare för företag att arbeta med kvalitetsförbättringsåtgärder. Apper har framförallt 
anpassat sina lösningar till mindre och mellanstora företag men har också lösningar för 
stora kunder. De lösningar som erbjuds är enligt produktchefen själv kostnadseffektiva 
och menar att det inte finns någon anledning för företag att spendera mer pengar än 
nödvändigt på system som SIM.  

Generellt anser produktchefen på Apper att förväntningarna på EDI-lösningar är relativt 
låga bland medelstora företag. Ofta har de medelstora företagen erfarenheter av att ha 
blivit intvingade i en web-baserad EDI-lösning som inte varit speciellt användarvänlig 
vilket medfört att många av företagen redan till en början har en restriktiv inställning till 
när nya integrationssystem ska initieras. Det system som Apper tillhandahåller erbjuder 
olika licensnivåer till sina kunder och det är valet av licensnivå som begränsar 
funktionaliteten av systemen. Normalt sett börjar ett företag att använda sig av en 
basmodul som innefattar orderhantering, leveransavisering, leveransplaner, fakturor och 
ibland även offertförfrågan. Utöver denna basmodul är det sedan möjligt att addera 
påbyggnadsmoduler som kan innefatta bland annat mätning av sin egen prestation (rätt 
tid för leverans, rätt kvantitet) och färdiga lösningar för reklamationshantering. 
Produktchefen på Apper uppger även att helt skräddarsydda moduler erbjuds som 
exempelvis kan användas för att hantera interna flöden och menar att det egentligen inte 
finns några begränsningar i vad systemen kan erbjuda. Vidare beskriver produktchefen 
att många medelstora företag tyvärr inte använder sig av systemets fulla kapacitet på 
grund av att systemet kan upplevas som alltför komplext. Detta kan undvikas genom att 
funktionerna rullas ut successivt vilket ger fördelen att såväl företaget som företagets 
leverantörer kan följa med i utvecklingen av systemet. Produktchefen menar att risken 
vid användning av för många funktioner till en början kan bidra till att företaget väljer 
att sluta med vissa delar av systemet om det upplevs alltför komplext. Produktchefen 
beskriver att företags leverantörer kan bli avigt inställda till att börja arbeta med web-
baserad EDI på grund av att planerarna hos kunderna av EDI-lösningarna ofta har 
arbetat på samma sätt under en längre tid och är negativt inställd till förändring. Addera 
till detta att de ofta vet att leverantörerna möjligtvis redan har tio olika web-portaler som 
de går in i på hos olika kunder, men denna oro, menar produktchefen, brukar gå över 
när de inser att det innebär enklare hantering än tidigare. Kommunikationen mellan 
kund och leverantör menar produktchefen oftast förbättras. Vid vissa tillfällen kan ett 
företags leverantör under ett flertal år ha tolkat inkommande information från en kund 
på ett felaktigt sätt vilket ofta synliggörs vid integration med EDI. Detta leder således 
till att kund och leverantör kan prata ut och tillslut arbeta med informationen på korrekt 
sätt.  

Tiden det tar att implementera ett IT-system hos ett företag beror inte på företagets 
storlek utan snarare på IT-kunskapen inom företaget, anser produktchefen. Apper 
upplever att IT-kunskapen bland medelstora företag varierar och produktchefen uppger 
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att det finns ”företag som lever kvar i motsvarande papperssamhälle där varje 
inköpsorder skrivs ut och sätts in i orderpärmar”. Dessa företag arbetar ofta i ett 
affärssystem men har ingen utvecklad kommunikation med leverantörer. I motsats till 
detta finns det företag som ligger i framkant och har väl utvecklade system och har god 
kontroll över företagets funktioner. Dock menar produktchefen att det finns risk för att 
företagen som ligger i framkant motarbetar sig själva genom att sätta upp regler och 
policys som gör det dagliga arbetet tungstyrt. De främsta misstagen som uppstår mellan 
Apper och deras kunder är enligt produktchefen att kunderna tror att de kan sitta och 
”rulla tummarna” efter att ett system, som till exempel SIM, har installerats. Ett system 
som SIM frisläpper mycket administrationstid och företag tenderar att tro att de kan 
rationalisera bort tjänster men produktchefen menar att företag istället borde fokusera på 
att använda den frisläppta arbetskraften till mer kvalitetshöjande åtgärder.  

Stora företag förväntar sig generellt sett en långsammare utrullning av systemen på 
grund av att de ofta har mer komplicerad intern byråkrati och är vana vid långa 
beslutsledtider. Medelstora företag förväntar sig istället att det ska gå betydligt 
snabbare. Skillnaden mellan stora och medelstora företag är att stora företag ofta letar 
efter ett system som kan ersätta det som redan används och att de letar efter ett system 
med mindre omfattning i deras kravspecifikation eftersom de redan har system för andra 
funktioner, exempelvis är sällan reklamationshantering en del av stora företags 
kravspecifikationer. Ett stort företag efterfrågar ofta mindre funktioner initialt innan de 
inser att Appers system erbjuder samma funktioner som även övriga, befintliga system 
har. I jämförelse har medelstora företag möjligtvis en ”hemmasnickrad” lösning som de 
använder internt eller en blankett som de skickar omkring internt. 

Utifrån produktchefen är det vanligt att det är ett företags kund som sätter upp kravet på 
en EDI-lösning för att fortsatt samarbete ska kunna ske. Det finns några få undantagsfall 
när det är leverantörerna som initierar EDI och produktchefen ger exempel på att det 
kan vara på grund av att de vill sluta använda faxen eller för att de vill slippa manuell 
hantering av data som kommer i pdf-format. Dock är det oftast kunderna som sätter 
press på leverantörer att implementera EDI eftersom de i sin tur är leverantör till ett 
stort företag som sätter krav på att leverantörskedjan ska kommunicera elektroniskt. 
Produktchefen upplever att många medelstora företag har korta krav på avkastning på 
företagets investeringar istället för att välja att titta över exempelvis en femårsperiod.  
Detta bidrar till att företagen ibland väljer fel systemleverantörer eftersom de fokuserar 
alltför mycket på den initiala kostnaden istället för att titta på de långsiktiga effekterna 
av ett system som kanske kostar lite mer initialt. Produktchefen menar vidare att ett 
system som ser billigt ut på pappret kan resultera i en totalkostnad som är högre än vad 
som först var beräknat eftersom totalkostnaden även borde inkludera drift- och 
supportärenden. Lönsamhet går ofta före företagsfokus och vill ett företag se 
besparingar redan under första året är det svårt att göra en stor investering i ett system.  

5.10	  Mats	  Abrahamsson	  

Mats Abrahamsson beskriver att dagens logistik-lösningar är anpassade efter ”väldigt 
stora företag och väldigt stora flöden”. På grund av detta menar Abrahamsson att det 
behövs mindre avancerade lösningar till små-, och medelstora företag inom till exempel 
IT-system, integration och analysmodeller. Abrahamsson uppger att den externa 
integrationen är en viktig del av Supply Chain Management. Abrahamsson menar att 
om små- och medelstora företag bättre kunde hantera sin logistik skulle det bidra till 
effektivare varuförsörjning vilket därigenom skulle bidra till bättre avkastning på deras 
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produkter vilket skulle underlätta små- och medelstora företags tillväxt. Detta skulle 
bidra till både en samhällelig och företagsekonomisk nytta.  

Abrahamsson menar logistiklösningar anpassade för små och medelstora företag behövs 
för att öka den svenska tillväxten. Detta på grund av att svenska tillväxten främst består 
av små-, och medelstora företag. Medelstora företag växer vanligen inom Sverige och 
stora företag tenderar istället att växa utomlands.  

Resultatet av studien Logistik för ökad svensk konkurrenskraft (2013) var att det behövs 
logistik-lösningar anpassade för små- och medelstora företags behov som underlättar 
den interna och externa logistikhanteringen. Studien fokuserade på förmågan att styra 
varuförsörjning, lager, produktion och optimering generellt sätt. Abrahamsson 
konstaterar att idag är det många företag som inte använder potentialen i sina IT-system. 
Abrahamsson anser främst att det beror på okunskap och att företagen inte vet vad 
systemen kan användas till. Vidare menar Abrahamsson att vet företagen inte vad de 
kan använda systemen till blir följden att företagen heller inte vet hur IT-systemen kan 
användas som hjälpmedel. Inom inköp menar Abrahamsson att IT-system kan användas 
som ett hjälpmedel för att bland annat underlätta hanteringen av leverantörer och 
varuförsörjningen.  

Abrahamsson väljer att poängtera att det finns ett maktförhållande mellan kund och 
leverantör. Abrahamsson menar att det är tveklöst att medelstora företag blir tvingade 
av större kunder att implementera integrationslösningar. Stora företag tenderar att tvinga 
in mindre leverantörer i lösningar som de stora företagen själva styr. Dock finns det 
undantag där de medelstora företagen har god kunskap och kan analysera sina flöden 
ordentligt. Abrahamsson menar att många företag är dåliga på strategier, dock är stora 
företag generellt bättre på det i jämförelse med medelstora företag. 
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6.	  Sanningskriterier	  

 

Validitet och reliabiliteten används vanligen för att mäta en studies kvalitet (Bryman & 
Bell, 2005, s. 304-305). Patel & Davidson (2011, s. 105) menar att validitet och 
reliabilitet är två mått som främst mäter kvaliteten på kvantitativ forskning (Patel & 
Davidson, 2011, s. 105). Enligt Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011, s. 
352-353) är tillförlitlighet och äkthet två kriterier som används för att bedöma kvalitativ 
forskning.   

6.1 Tillförlitlighet	  

Vi kommer att bedöma vår studie utifrån de fyra tillförlitlighetskriterierna; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmera som Bryman (2011, s. 354) 
förespråkar för att mäta kvaliteten på en kvalitativ studie. Enligt Patel & Davidson 
(2003, s. 104) ökar en studies tillförlitlighet av att samma intervjuguide använts för 
samtliga intervjuer samt att intervjuerna spelas in och därmed kan återupprepas. Under 
våra semistrukturerade intervjuer har vi utgått från samma intervjuguide och spelat in 
våra intervjuer för att kunna transkribera och tolka resultatet, vilket vi anser ökar 
studiens tillförlitlighet.  

Trovärdighet  
Enligt Bryman (2011, s. 355) beror studiens trovärdighet på hur väl den sociala 
verkligheten beskrivits. Vidare menar Bryman att det finns flera beskrivningar av 
verkligheten men att trovärdigheten baseras på hur väl forskaren beskrivit verkligheten. 
Ett sätt att säkerställa trovärdigheten är att låta personerna som deltagit i studien 
bekräfta att forskaren uppfattat den sociala verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 
2011, s. 354). För att ytterligare säkerställa trovärdigheten av vår studie har vi 
transkriberat de genomförda intervjuerna och därefter sammanställt resultatet av 
intervjuerna i uppsatsen. Den sammanställda versionen som vi använder i uppsatsen 
skickade vi sedan via mail till personerna som deltagit i studien för att få bekräftelse på 
att vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Genom detta anser vi att vi återgett 
respondenternas svar i enlighet med verkligheten. Enligt Bryman (2011, s. 355) 
benämns detta som respondentvalidering.  

Överförbarhet  
Inom en kvantitativ studie eftersträvas en bredd medan det är ett djup som eftersträvas i 
en kvalitativ studie enligt Bryman (2011, s. 355). För att åstadkomma ett djup menar 
Bryman att resultatet i en kvalitativ studie bör vara på det unika som upptäckts. För att 
uppnå ett djup i vår studie valde vi att hitta respondenter utifrån att de är medelstora 
tillverkningsföretag inom B2B på den svenska marknaden som har eller planerar att 
implementera en EDI-lösning. Som tidigare nämnts var det problematiskt att finna 
respondenter som uppfyllde våra krav men vi valde att hålla fast vid dessa krav på 
respondenterna för att inte tappa studiens djup. Vi har valt att studera företag som 
uppfyllt våra uppsatta krav och menar att det är möjligt att genomföra en liknande 
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studie inom andra typer av företag, exempelvis företag som klassificeras som små eller 
stora.  

Pålitlighet  
För att studien ska anses pålitlig är det viktigt att forskaren har ett granskande 
förhållningssätt till studien (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att öka en studies 
pålitlighet menar Bryman (2011, s. 355) att en utomstående granskare kan användas 
under tiden forskningen pågår. De utomstående personer som granskat vår studie är vår 
handledare, Jan Bodin, som ha följt forskningsprocessen och av andra uppsatsstudenter 
som läst och gett feedback vid två tillfällen under studiens tidigare del. Under slutskedet 
av uppsatsskrivandet har även studierektor Andreas Nilsson granskat uppsatsen. Genom 
att vi har spelat in de genomförda intervjuerna har vi gjort det möjligt att återupprepa 
det som framkommit under intervjuerna och lyssna på det inspelade materialet flera 
gånger. Detta menar Patel & Davidson (2003, s. 104) ökar studiens tillförlitlighet. 
Genom att kunna återupprepa det inspelade materialet menar vi att vi uppnått en ökad 
pålitlighet eftersom att det bidragit till att vi bättre kunnat återge den sociala verklighet 
som undersökts. 

Styrka och konfirmera   
I den teoretiska metoden har vi beskrivit våra förkunskaper och på så sätt åskådliggjort 
för läsaren hur våra förkunskaper kan ha påverkat studien. För att styrka och konfirmera 
en studie bör det tydligt framgå att forskarens egna värderingar inte har påverkat 
studiens resultat (Bryman, 2011, s. 355). Trots vårt subjektiva förhållningssätt till det 
undersökta har vi såväl vid genomförande av studien som i studiens resultat avsett att 
förhålla oss objektivt till det undersökta i så stor grad som möjligt för att öka studiens 
tillförlitlighet. Detta styrks av Bryman & Bell (2005, s. 307) som skriver att det inom 
samhällelig forskning är svårt för forskaren att ha ett fullständigt objektivt 
förhållningssätt.  

6.2 Äkthet	  

Gubas & Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011, s. 356) framhåller att ett antal 
kriterier för att bedöma studiens äkthet vilket även benämns som autenticitet. Huruvida 
en rättvis bild har återgetts baseras på hur väl forskaren har lyckats återge de åsikter och 
svar som respondenterna delgivit under genomförda intervjuer. Vi har intervjuat 
personer med olika befattningar inom de företag som vår studie baseras på och vi menar 
att vår studie stryks av att vi fått liknande information från våra respondenter oberoende 
på vilken position de haft inom företaget.  

De fyra kriterierna ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk-, och taktisk autenticitet berör 
huruvida personerna som deltagit i studien har fått ökad förståelse för sin egen och 
andras situation samt möjlighet till att förändra sin situation och vilka åtgärder det 
skulle innebära (Bryman & Bell, 2011, s. 357). Vi har låtit respondenterna bekräfta 
korrektheten i vår nedskrivna tolkning av intervjuerna och till sist har respondenterna 
delgivits den färdiga uppsatsen. Genom detta anser vi att vi gett respondenterna som 
deltagit i studien en ökad förståelse för problematiken kring EDI-lösningar kopplade till 
deras egen verksamhet samt hur andra företag i liknande situationer valt att använda och 
resonera kring EDI-lösningar.  
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7.	  Analys	  

 

Vi ämnar i detta avsnitt diskutera det empiriska materialet i enlighet med teorierna som 
presenterade i studiens teoriavsnitt. Vi kommer att lägga tyngdpunkt vid EDI och 
Kraljic’s matris och genomgående diskutera det utifrån Supply Chain Management. Det 
empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med sex medelstora företag, två 
systemleverantörer samt en kortare intervju med Mats Abrahamsson, professor inom 
Supply Chain Management. Detta kommer att bidra till att vi kommer kunna ge både en 
mer generell bild och indirekt information av hur situationen ser ut för de medelstora 
företagen utifrån systemleverantörernas synvinkel samt direkt information utifrån de 
medelstora företagen som utgör majoriteten av det empiriska materialet. Professor 
Abrahamsson används som en tredje oberoende part för generella åsikter inom 
problemområdet. Analysen kommer således baseras både på de intervjuade medelstora 
företagen, de intervjuade systemleverantörerna och intervjun med Professor 
Abrahamsson.  

Nedan presenteras en sammanställning av studiens empiri som vidare analys baserats 
på. En mer utförlig sammanställning återfinns i bilaga 1.  

 Hammarplast 
Consumer AB 

Tillverkningsfö
retag A 

Tillverkningsfö
retag B 

Olofsfors 
AB 

Ålö 
AB  

Tillverknings
företag C  

Fullständig 
EDI 

x x x - x - 

Web-
baserad EDI 

- - - x x x 

EDI-lösning 
mot kund 

x x - - x - 

EDI-lösning 
mot 
leverantör 

- x - - x x 

EDI-lösning 
mot speditör 

- - x x - - 

Högsta 
cheferna 
involverade  

- x - - - - 

Använt EDI 
antal år 

20 år ca 10 år ca 3 år 6 år - - 

Strategiska 
mål vid 
implementer
-ing av EDI 

Nej Ja Nej  Ja Nej 

Minskat 
administrat-
ivt arbete 

x x x x x x 

Snabbare 
information-
söverföring 

x x x x  x 

Mer korrekt 
information-

 x x x x x 
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söverföring 

Minskade 
lagerkostna-
der 

- - - -  x 

Upplever att 
kommunika
-tionen 
förbättrats 

 -  x - x 

Upplever att 
relationerna 
har 
förbättrats 

 Relationen 
djupnar 

- x - x 

EDI har 
initierats 
från 
företagspart
-ners  

x x x x x x 

Krav från 
företagspar-
tner att 
implemente-
ra EDI.  

- x x x x - 

Krav från Kunder Kunder Speditörer Speditörer 
och kunder 

Kunde
r samt 
spedit
örer 

Leverantörer 

Tabell 2 - Sammanställning av studiens empiri. 

7.1	  Val	  av	  EDI-‐lösning	  

EDI möjliggör automatisk informationsöverföring utan manuell handpåläggning 
(Williams & Frolick, 2001, s. 47-48) och är därmed ett verktyg som möjliggör 
kommunikation mellan företagspartners inom B2B (Hart & Saunders, 1997, s. 25; 
Hsieh & Lin, 2004, s. 68; Utomo, 2013, s. 594). EDI möjliggör effektiv överföring av 
bland annat leveransaviseringar, status på inkommande material, spårning av 
sändningar, etc. (Radstaak & Katelaar, 1989, refererad i Min & Galle, 1999, s. 910; 
Williams & Frolick, 2001, s. 48). Vilka EDI-funktioner som de undersökta medelstora 
företagen använder skiljer sig åt. De EDI-funktioner som företagen gemensamt i denna 
studie använder är fakturering, orderbekräftelse, leveransbesked, leveransaviceringar, 
utskrift av fraktsedlar och frakthandlingar, bokning av transport, prognoser för 
leveransplan, leveranspåminnelser samt godsmottagning (Se bilaga 1 för 
funktionsanvändning för respektive företag). Systemleverantören Apper delger att 
funktionerna medelstora företag väljer att använda varierar stort. Funktionerna som 
nämns ovan menar vi verkar för ökad integration inom Supply Chain vilket vi anser 
talar för att medelstora företags förmåga att ta del av dessa funktioner blir allt viktigare 
för att vara konkurrenskraftiga på den alltmer globala marknaden vilket styrks av 
Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado (2009, s. 251). Vi anser att det har varit viktigt att 
undersöka vilka funktioner de undersökta medelstora företagen varit intresserade av för 
att förstå de bakomliggande grunderna till varför svenska medelstora 
tillverkningsföretag väljer att implementera EDI vilket även varit syftet med studien.	  

Informationsöverföring mellan två företagspartners kan göras genom två olika EDI-
lösningar: fullständigt integrerade EDI och web-baserade EDI. Web-baserad EDI 
möjliggör mindre kostsamma lösningar (Iskander et al., 2001, s. 505; Williams & 
Frolick, 2001, s. 49) vilket vi anser öppnat upp för att allt fler medelstora företag kan ta 
del av fördelarna som EDI genererar. Utifrån vår genomförda studie har vi sett att de 
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fem medelstora företag som redan har implementerat EDI är Hammarplast, 
Tillverkningsföretag A och Tillverkningsföretag B vilka använder sig av fullständig 
EDI samt Olofsfors och Ålö som använder sig av web-baserad EDI. 
Tillverkningsföretag C är det medelstora företag som inom kort ska implementera EDI 
och de har valt en web-baserade EDI. Vad som ytterligare kan tilläggas är att Ålö 
kommer att implementera fullständig EDI men att de redan använder sig av web-
baserad EDI mot sina leverantörer. Ålö skiljer sig från resterande medelstora företagen i 
den bemärkelsen att de redan har befintlig web-baserad EDI i drift men planerar att 
inom kort utöka till fullständig EDI. Systemleverantören EDI Solutions upplever att 
medelstora företag generellt sett väljer att implementera web-baserad EDI framför 
fullständig EDI vilket innebär en lägre grad av integration. Apper valde att inte 
kommentera detta. Utifrån de medelstora företagen som vi undersökt anser vi att det 
utifrån ovan nämnda inte går att dra några slutsatser huruvida medelstora företag i större 
utsträckning väljer att implementera web-baserad EDI framför fullständig EDI. På 
grund av detta anser vi att det behövs vidare forskning för att undersöka om ett samband 
finns angående detta. 

Vi kan se att det skiljer sig åt mot vilken företagspartner som de undersökta företagen 
valt att implementera EDI mot. Av de företag som redan har EDI i drift är det 
Hammarplast samt Tillverkningsföretag A som har EDI mot kund till skillnad mot 
Tillverkningsföretag B och Olofsfors som har EDI mot sina speditörer. Att tillägga är 
att Tillverkningsföretag B även har EDI mot kund men att det främst är mot speditörer. 
Ålö har ännu inte implementerat fullständig EDI men skiljer sig åt på det sättet att 
implementering av EDI kommer att ske både mot kunder och speditörer i framtiden. Av 
de undersöka medelstora företagen som redan har implementerat EDI är det endast Ålö 
som implementerat web-baserad EDI mot leverantörer och Tillverkningsföretag C 
kommer att implementera web-baserad EDI mot sina leverantörer. Utifrån detta kan vi 
se att det finns en spridning mellan de undersökta medelstora företagen både i valet av 
att använda sig av fullständig EDI eller web-baserad EDI samt mot vilka 
företagspartners de undersökta företaget har EDI mot. Vi kan utifrån vår studie se att 
integration via EDI kan ske genom olika grad av integration samt med varierande 
avsikter inom Supply Chain. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de undersökta 
medelstora företagen har varierande behov av integration med hänsyn till deras position 
inom Supply Chain. Författarna Gadde & Snehota (2000, s. 315) menar att den 
ömsesidiga påverkan som finns mellan företagspartners är det viktigt att förstå och att 
varje relation är beroende av flera andra relationer inom en värdekedja. De undersökta 
medelstora företagen ingår alla i ett flertal värdekedjor och närverk och att beslutet 
kring vilken EDI-lösning som är bäst lämpad för respektive företag måste tas utifrån 
vilken position företaget har inom sina värdekedjor. Det är därför viktigt att begrunda 
vilken påverkan implementering av EDI kan komma att ha på övriga företagspartners i 
värdekedjan vilket vi menar sannolikt påverkar valet av fullständig EDI eller web-
baserad EDI. Slutligen måste även företag prioritera till vilka företagspartners 
integrering via EDI ska göras om flera företagspartners vill bli integrerade via EDI. 
Utomo (2013, s. 601) menar att web-baserad EDI är enklare att hantera och kräver 
mindre resurser vilket vi menar ökar möjligheterna för medelstora företag att använda 
EDI och att därmed fortsatt vara konkurrenskraftiga. Att det är viktigt att medelstora 
företag bibehåller sin konkurrenskraft på marknaden styrks även av professor 
Abrahamsson som under intervjun uppgav att medelstora företag är viktiga för Sveriges 
tillväxt.  
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Sammanfattningsvis menar vi att det utifrån detta avsnitt går att konstatera att 
funktionerna som de undersökta medelstora företagen valt att använda varierar och att 
det därför inte går att dra några slutsatser kring vilka funktioner som efterfrågats mest 
bland de företag vi undersökt. Det går heller inte att dra några slutsatser kring huruvida 
de undersökta medelstora företagen väljer att implementera web-baserad EDI framför 
fullständig EDI. Dock kan vi konstatera att valet av att implementera EDI påverkar 
andra företagspartners i värdekedjan och att valet att implementera web-baserad EDI 
eller fullständig EDI sannolikt påverkas av detta.  

7.2	  Implementering	  av	  Electronic	  Data	  Interchange	  	  

Enligt Mukhopadhyay & Kekre (2002, s. 1312) är det vanligt att implementeringen av 
EDI initieras från en kund. Utifrån genomförda intervjuer framgår det att samtliga 
undersökta medelstora företag har valt att implementera EDI efter att det initierats från 
en annan företagspartner. Initieringen att implementera EDI har i majoriteten av fallen 
kommit från en större företagspartner vilket vi menar påvisar att det kan finnas ett 
ojämnt maktförhållande. Under implementeringen av EDI uppger majoriteten av de 
undersökta medelstora företagen att deras högsta chefer inte varit involverade vid 
implementeringen av EDI. Dock framkommer det, bland annat av Tillverkningsföretag 
C, att beslut om investering av EDI togs av högsta ledning men att arbetet med 
införandet och drivandet av implementeringen kom från inköpsavdelningen på 
företaget. Tillverkningsföretag A uppger att valet att investera i EDI har varit en 
ledningsfråga, detta på grund av den dyra investering som EDI innefattar men att det 
idag behandlas mer som en löpande fråga hos IT-avdelningen. Värt att nämna i detta fall 
är att Tillverkningsföretag A har arbetat med EDI under cirka 10 år och har på grund av 
detta relativt god kunskap inom EDI. Vad som behandlas inom teorin är bland annat att 
det enligt Gélinas & Bigras (2004, s. 274) är karakteristiskt för medelstora företag att 
företagens chefer ofta är mer involverade i det operativa arbetet i jämförelse med stora 
företag. Författarna menar att chefernas involvering kan förenkla integration och 
implementering av nya system inom medelstora företag vilket vi anser borde ge 
medelstora företag fördelar vid implementeringen av EDI i jämförelse med stora 
företag. Resultatet från vår studie visar dock att inom majoriteten av de undersökta 
medelstora företagen påvisar relativt låg involveringen från högre chefer i det operativa 
arbetet varför Gélinas & Bigras framkomna resultat kan ifrågasättas.  

Utifrån våra intervjuer ser vi att personerna som varit drivande bakom 
implementeringen av EDI inte har haft någon gemensam nämnare hos de undersökta 
medelstora företagen. Istället ser vi att beslut tagits av enskilda personer eller inom den 
avdelning hos företagen som varit drivande i frågan. Exempelvis framkom det under 
intervjun med Tillverkningsföretag B att chefen för Sales Office varit den drivande 
personen bakom implementeringen av EDI och att det hos Tillverkningsföretag C varit 
inköpsavdelningen som varit drivande i frågan. Corominas (2013, s. 6833) menar att 
suboptimeringar kan uppstå om beslut fattas inom enskilda avdelningar utan att beslutet 
koordineras med andra avdelningar och att beslut således bör fattas utifrån samtliga 
avdelningars intressen. Med detta i åtanke menar vi att den enskilde individens eller 
avdelningens intresse i frågan varit relativt avgörande vid valet att implementera EDI. 
Gélinas & Bigras (2004, s. 275) presenterar dessutom att fördelningen av ansvar 
generellt brukar vara mindre exakt inom medelstora företag vilket kan ge den negativa 
följden att omfattande beslut till stor del grundas i den enskilde ledarens intressen. Detta 
menar vi kan ge negativa följder i form av att beslut kring implementering av EDI inte 
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behandlas som en viktig och organisationsomfattade fråga trots att det är en kostsam 
investering och bör behandlas som en strategisk fråga. Som tidigare nämnts är ökad 
integration inom Supply Chain avgörande för medelstora företags möjlighet att 
konkurrera på den alltmer globala marknaden vilket vi anser styrker att 
implementeringen av EDI bör hanteras som en strategisk fråga. Strategiska frågor 
innefattar enligt Nag et al. (2007, s. 946) hur företag väljer att organisera sin 
produktion, hantering av relationer med sina företagspartners och val av positionering 
på marknaden, vilket vi menar inte har varit de undersökta medelstora företagens 
intention vid implementering av EDI. Även professor Abrahamsson uppger att extern 
integration mot företagspartners är en viktig del av Supply Chain och att det därför är 
viktigt för medelstora företag att bättre kunna hantera sin logistik. Utifrån detta menar 
vi att de undersökta medelstora företagen sannolikt gått miste om de strategiska fördelar 
som EDI, sett ur perspektivet som ett strategiskt hjälpverktyg, kan bidra med. 
Strategiska fördelar med EDI är bland annat att externa relationer med företagspartners 
förstärks (Fearon et al., 2014, s. 308; Subramani, 2004, s. 53). Som Gélinas & Bigras 
(2004, s. 276) beskriver tenderar medelstora företag att fokusera på att göra de rätta 
uppgifterna framför att genomföra uppgifterna på optimalt sätt. Följden av detta anser vi 
blir att de undersökta medelstora företagen i studien valt att implementera rätt 
hjälpverktyg (EDI) men att de inte genomfört implementeringen av EDI på ett optimalt 
och strategiskt sätt. Att medelstora företags förmåga att ta del av de strategiska 
fördelarna som EDI genererar menar vi är extra viktigt eftersom användningen av EDI 
förväntas växa (Min & Galle, 2003, s. 227; Mukhopadhyay & Kekre, 2002, s. 1312; 
Narayanan et al., 2009, s. 121-122). Eftersom EDI förväntas öka menar vi att fler 
företagspartners till medelstora företag kommer att efterfråga integration via EDI och 
därför anser vi att det är viktigt att medelstora företag kan ta del av tekniken för att de 
inte ska bli bortvalda på grund av avsaknad av EDI-användning.  

Att beslutet angående EDI bör vara en strategisk fråga styrks av Galliers et al. (1995, s. 
151) som menar att EDI bör ses som ett strategiskt verktyg som kan användas 
framgångsrikt i alla typer av organisationer. Följaktligen menar vi att möjligheterna till 
strategisk implementering av EDI inom medelstora företag finns men att vi ifrågasätter 
detta på grund av att vår studie visat på att de undersökta medelstora företagen inte 
uppvisat strategiska mål med att implementera EDI. Galliers et al. (1995, s. 149) skriver 
att EDI kan användas som ett strategiskt hjälpmedel som förbättrar möjligheterna att 
överblicka verksamheten. Systemleverantörerna EDI Solutions och Apper uppger att 
medelstora företag ofta väljer att implementera EDI på grund av krav från kund vilket 
även styrks av Larson et al. (2005, s. 26) samt Gélinas & Bigras (2004, s. 274). Dessa 
författare skriver vidare att medelstora företag tenderar att arbeta med ett mer kortsiktigt 
perspektiv och Fearon et al. (2014, s. 308), Larson et al. (2005, s. 26-27) samt Sriram et 
al. (2000, s. 50) menar att många av de fördelar som följer med ett mer integrerat 
kommunikationssystem (EDI) ofta inträffar efter en längre tids användning. Apper 
menar att många medelstora företag ofta har korta krav på avkastning på investeringar 
och att medelstora företag på grund av detta fokuserar alltför mycket på den initiala 
kostnaden. Detta menar vi försämrar medelstora företags förutsättningar att välja den 
EDI-lösning som genererar flest strategiska fördelar i längden. EDI Solution menar att 
företag generellt bör ha högre prioritet på EDI och dess flöden. Detta styrks av att det 
inte är ovanligt att användare av EDI har tvingats till implementering av EDI av större 
företagspartners (Galliers et a., 1995, s. 151; Gélinas & Bigras, 2004, s. 276; Iacovou et 
al., 1995, s. 477). 
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Vi kan utifrån de undersökta företagen dra slutsatsen att minoriteten av de intervjuade 
medelstora företagen har haft strategiska mål med implementeringen av EDI. Endast två 
av de undersökta medelstora företagen har framhållit att de delvis haft strategiska mål 
med implementeringen av EDI. Tillverkningsföretag A ansåg att EDI skulle bli en 
viktig fråga i framtiden som fler skulle komma att efterfråga varför de behandlade det 
som en strategisk fråga inom företaget. Även Ålö kan anses ha strategiska mål med 
implementeringen av EDI på grund av att de under en längre tid planerat 
implementeringen av EDI, genomfört flera business case samt valt att bygga upp en bra 
grund för vidare EDI-uppkoppling mot sina företagspartners. De två 
systemleverantörerna, EDI Solution och Apper, nämner båda att det är vanligt att det är 
ett företags kund eller leverantör som sätter upp kravet på hur EDI-lösningen ska se ut 
vilket även bekräftas av professor Abrahamsson. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de undersökta medelstora företagen inte 
implementerat EDI på strategiska grunder i enighet med Nag et al. (2007, s. 946) 
beskrivning av strategiska frågor tidigare i avsnittet. Detta baserar vi på att få av 
cheferna varit inblandade i implementeringen av EDI och att enskilda personer eller 
avdelningar har haft stort inflytande i valet att implementera EDI. Vi drar utifrån detta 
slutsatsen att implementeringen av EDI inte skett på strategisk nivå inom majoriteten av 
de undersökta medelstora företagen och att de därför gått miste om strategiska fördelar 
och att integrationen inom Supply Chain därmed inte skett på ett optimalt sätt. Vi menar 
att detta avsnitt bidragit till att uppfylla studiens syfte i form av att det tydliggjort med 
vilka avsikter och motiv som funnits bakom implementeringen av EDI.   

7.3	  Informationsteknik	  och	  medelstora	  företag	  

Vid implementering av EDI har samtliga intervjuade medelstora företag använt sig av 
konsulter för uppsättning av EDI mot företagspartner. Kompetensen inom de undersökta 
medelstora företagens IT-avdelning kan ses som relativt låg och samtliga har uppgett att 
de har behövt hjälp för att sätta upp EDI mot sina företagspartners. Alla intervjuade 
medelstora företag har en egen IT-avdelning förutom Tillverkningsföretag B som 
använder sig av en extern konsult som kommer till företaget cirka tre gånger i månaden 
för det löpande IT-arbetet. Chang et al. (2011, s. 2130) skriver att medelstora företag 
generellt har bristande IT-kunskaper och därmed blir hanteringen av IT-frågor lidande. 
Detta bekräftas av professor Abrahamsson som under intervjun konstaterade att det är 
många företag som inte utnyttjar IT-systemens potential, bland annat på grund av 
okunskap och att de inte vet hur systemen kan utnyttjas. Systemleverantörerna väljer att 
på olika sätt lägga fram hur de ser på IT-kunskapen hos medelstora företag. EDI 
Solutions uppger att IT-kunskapen hos medelstora företag generellt sett är låg och att 
IT-kunskapen är högre desto större företaget är. Vidare menar den intervjuade på EDI 
Solution att det vanligtvis beror på att det finns fler specialister inom ett stort företag. 
Apper anser istället att det inte beror på företagens storlek utan på IT-kunskapen inom 
varje enskilt företag. Apper upplever att IT-kunskapen hos medelstora företag varierar 
och beskriver att en del medelstora företag lever kvar i motsvarande papperssamhället 
med mycket mänsklig handpåläggning medan andra medelstora företag ligger långt 
fram i deras användning av IT som hjälpverktyg. Gélinas & Bigras (2004, s. 275) 
skriver att underutnyttjande av IT påverkar den övergripande kvaliteten negativt inom 
medelstora företag. De undersökta medelstora företagens bristande IT-kunskaper menar 
vi ytterligare försvårar både den dagliga hanteringen av EDI samt att företagen sannolikt 
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inte kan tillgodogöra sig de strategiska fördelarna som EDI kan generera vilket vi vidare 
menar försvårar de undersökta medelstora företagens integration inom Supply Chain.   

Sammanfattningsvis menar vi att IT-kunskapen bland de undersökta medelstora 
företagen varit bristande och att det vidare kan ha påverkat användningen av EDI som 
ett strategiskt verktyg. Därmed menar vi att implementeringen av EDI haft ett bristande 
djup på grund av bristfälliga IT-kunskaper bland de undersökta medelstora företagen.  

7.4	  Nyttan	  av	  Electronic	  Data	  Interchange	  	  

Nyttan av att implementera ett EDI-system kan ses utifrån flera olika synvinklar. 
Williams & Frolick (2001, s. 48) skriver att fördelarna som EDI erbjuder bland annat är 
möjligheterna att informationsutbytet mellan två företagspartners kan ske per automatik 
istället för manuellt vilket frisläpper arbetskraft som istället kan utnyttjas för mer 
strategiska arbetsuppgifter. Även Radstaak & Katelaar (1989, refererad i Min & Galle, 
1999, s. 910) väljer att styrka detta. EDI som är en typ av informationsteknik används 
för att öka flexibiliteten och möjligheten att uppfylla kundernas krav (Gunasekaran & 
Ngai, 2004, s. 296) vilket vi menar bidrar till en ökad och förbättrad integration inom 
Supply Chain. Vi kan genom våra intervjuer se att de fem företagen som använder sig 
av EDI idag, Hammarplast, Tillverkningsföretag A, Tillverkningsföretag B, Olofsfors 
samt Ålö, alla nämner att implementeringen av EDI har bidragit till minskat 
administrativt arbete. Det minskade administrativa arbetet menar Ålö kommer att bidra 
till att ny personal inte kommer behöva anställas utan istället kommer företaget kunna 
nyttja den personal som tidigare utfört de administrativa uppgifterna till andra 
arbetsuppgifter. Förhoppningen är att dessa kommande arbetsuppgifter skall vara mer 
strategiska i jämförelse med dagens operativa arbetsuppgifter. Tillverkningsföretag C, 
som ännu inte implementerat EDI, anser istället att de förmodar att den administrativa 
hanteringen kommer att förenklas och effektiviseras och att företaget kommer att 
undvika att behöva ta in extra personal under högsäsong. Därför menar 
Tillverkningsföretag C att implementeringen av EDI bland annat ska generera i 
minskade lönekostnader.  

Systemleverantörerna, EDI Solutions och Apper, menar att fördelarna medelstora 
företag generellt sett kan erhålla från EDI är att den mänskliga faktorn reduceras. 
Produktchefen för Apper väljer att tillägga att trots att EDI frisläpper arbetskraft 
tenderar företag överlag att tro att administrativa tjänster kan rationaliseras bort. Vidare 
menar produktchefen att företag istället borde fokusera på att använda den frisläppta 
arbetskraften till mer kvalitetshöjande uppgifter vilket vi menar kan likställas med 
strategiska uppgifter. Apper menar att implementeringen av EDI kan synliggöra data 
som har feltolkats mellan två företagspartners och att detta kan åtgärdas genom 
införande av EDI. Utifrån detta menar vi att EDI kan höja kvaliteten på informationen 
inom och mellan företag vilket som tidigare nämnts är viktigt för god integration inom 
Supply Chain. Introna (1991, refererad i Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 
250) menar att informationsöverföring inom Supply Chain är viktigt för att fatta 
strategiska beslut kring flexibilitet och effektivitet.  Utifrån detta menar vi att korrekt 
informationsöverföring via EDI underlättar för företag att förbättra det strategiska 
arbetet inom Supply Chain.  

Bidraget till det minskade administrativa arbetet ligger i den automatiska 
informationsöverföringen som skapats i och med implementering av EDI. EDI bidrar 
dessutom till att informationsöverföring kan ske snabbare och detta är någonting 
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samtliga undersökta medelstora företag som implementerat EDI upplever som positivt. 
Tillverkningsföretag C har ännu inte implementerat EDI men förväntar sig att snabbare 
informationsöverföring ska bli en följd av implementeringen av EDI. Min & Galle 
(1999, s. 909) nämner snabbare informationsöverföring som en effekt av 
implementering av EDI och samtliga intervjuade medelstora företag har uttryckt att 
överföring av korrekt information varit en del i drivkraften att implementera EDI. Detta 
bekräftas av systemleverantören EDI Solutions som menar att felfria flöden mellan 
företagspartners bidrar till ekonomisk vinning hos båda parterna. Detta anser vi påvisar 
att implementering av EDI genererar nytta hos båda företagspartnerna. På grund av 
detta menar vi att intresset hos medelstora företag för att implementera EDI borde vara 
högre än vad det visade sig vara vid urvalsprocessen av deltagande medelstora företag 
för denna studie.  

Som tidigare nämnts har den globala marknaden skapat behovet av närmare relationer 
mellan företagspartners (Mentzer et al., 2001, s. 2). Utifrån den ovan nämnda 
diskussionen kring förhöjd informationskvalitet menar vi att implementering av EDI 
rimligen kan förväntas skapa närmare relationer mellan företagspartners inom Supply 
Chain.  Utifrån våra intervjuer kan vi se att samtliga undersökta företag upplever att mer 
korrekt information idag skickas till sina företagspartners. Vi kan exempelvis utläsa att 
Olofsfors valde att implementera EDI mot sina speditörer på grund av att speditörerna 
skulle börja ta ut straffavgifter för all felaktig data som skickades till dem. Olofsfors 
beskrev att efter implementeringen av EDI har kvaliteten på uppgifterna de skickar till 
speditörerna förbättrats betydligt. Ålö uppger även att de idag betalar straffavgifter för 
felaktig data som skickas till sina speditörer vilket är den bidragande faktorn till att Ålö 
överväger att implementera EDI mot sina speditörer. Vi kan utifrån detta utläsa att det 
är av stor vikt att korrekt information skickas mellan två företagspartners vilket vi bland 
annat anser beror på den stora mängd information som idag överförs mellan företag. 
Khazanchi (2005, s. 93) menar att relationen och kommunikationen med 
företagspartners förbättras vid implementeringen av EDI. Bland de medelstora företag 
vi undersökt kan vi se att åsikterna gått isär gällande förbättrade relationer och 
kommunikation med företagspartners efter implementeringen av EDI. Olofsfors nämner 
att både kommunikationen och relationerna har förbättrats mot sina företagspartners 
sedan implementeringen av EDI. Tillverkningsföretag A anser att relationen till sina 
företagspartners djupnat efter implementeringen av EDI vilket företaget ser som en 
bekräftelse på att fortsatt samarbete mellan dem och deras företagspartners är önskvärt 
från bådas håll. Tillverkningsföretag C har förväntningen att den kommande 
implementeringen av web-baserad EDI kommer att förbättra relationerna samt 
kommunikationen med sina leverantörer och menar att varje gång det sker ett 
missförstånd mellan dem och deras leverantörer påverkas relationen negativt. 
Tillverkningsföretag C har således förhoppningarna om att dessa missförstånd ska 
komma att minimeras när kommunikationen kommer att bli mer automatisk. Vi kan 
utifrån detta se att någon större upplevelse av förbättrad kommunikation eller relation 
till företagspartners inte upplevts hos majoriteten av de undersökta medelstora 
företagen. Detta säger emot tidigare forskning av Khazanchi (2005, s. 93) som visade 
att implementering av EDI förbättrade relationerna mellan företagspartners. Av de 
undersökta medelstora företagen i studien framgår det inte att relationerna har 
försämrats men ej heller att relationerna har förbättrats. Poulis et al. (2013, s. 594) 
framhåller att samarbete och kommunikation mellan företagspartners är grundläggande 
för att bibehålla konkurrensfördelarna inom Supply Chain. Utifrån detta menar vi att 
kommunikation och relation mellan företagspartners är av vikt för att utveckla en 
effektiv Supply Chain. Utifrån avsnittet 6.1.2 Implementering av Electronic Data 
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Interchange (EDI) framgick det att de undersökta medelstora företagen inte 
implementerat EDI utefter strategiska mål och att de efter detta avsnitt ytterligare 
framgår att dessa företag inte lyckats förbättra relationerna med sina företagspartners 
efter implementeringen av EDI vilket även det bör vara en strategisk utkomst av EDI 
(Fearon et al., 2014, s. 208; Subramani, 2004, s. 53). 

Sammanfattningsvis har det framkommit att samtliga undersökta medelstora företag 
haft minskad manuell hantering av administrativa uppgifter och därmed minskade 
personalkostnader, samt korrekt informationsöverföring som de främsta interna 
drivkrafterna till att implementera EDI. Vi har även kunnat dra slutsatsen att relationen 
med externa företagspartners varken försämrats eller förbättrats bland de undersökta 
medelstora företagen. Vi menar att utvecklingen av just relationer med företagspartners 
är viktigt för att utveckla en effektiv Supply Chain. Detta avsnitt har bidragit till att 
uppfylla studiens syfte genom att det bidragit till att ge en tydligare bild av på vilka 
grunder de undersökta medelstora företagen valt att implementera EDI samt hur de 
upplever att de externa relationerna till sina företagspartners påverkats.  

7.5	  Utmaningar	  med	  Electronic	  Data	  Interchange	  	  

Bland de utmaningar som är associerat med EDI återfinns bland annat aspekten av att 
det är en kostsam investering. Både Galliers et al. (1995, s. 151) och Williams & Frolick 
(2001, s. 40) menar att det är kostsamt att integrera två företagspartners med varandra 
via EDI. Tillverkningsföretag A påpekar att EDI var en dyr investering samt att själva 
implementeringen av EDI var kostsam. Flera av de andra medelstora företagen i studien 
beskrev istället att de vägde kostnaden för implementeringen och användningen av EDI 
mot funktionaliteten av systemet. Till exempel valde Tillverkningsföretag C en web-
baserad EDI på grund av att kostnaden var lägre i jämförelse mot en fullständig EDI-
lösning. Williams & Frolick (2001, s. 49) menar att web-baserad EDI har bidragit till att 
det har blivit mindre kostsamt att investera i EDI vilket öppnat upp för bland annat 
medelstora företag att ta fördelar av tekniken. Kostnaden menar vi således kan upplevas 
som ett hinder för implementering av EDI och speciellt påverkade av detta blir små- och 
medelstora företag som generellt sett har tillgång till mindre kapital i jämförelse med 
stora företag. Utifrån detta menar vi att kostnaden av att implementera EDI för ett 
medelstort företag således kan upplevas större än det gör för ett stort företag vilket vi 
menar kan resultera i att medelstora företag väljer att implementera den billigaste EDI-
lösningen. Systemleverantören Apper bekräftade under intervjun att medelstora företag 
ofta väljer en EDI-lösning som ser billig ut på pappret men som i förlängningen innebär 
mer löpande kostnader (exempelvis supportärenden) än vad en initialt dyrare lösning 
hade inneburit. Av detta drar vi slutsatsen att den initiala kostnaden för EDI kan 
begränsa medelstora företags inköp av den mest optimala EDI-lösningen för företaget, 
detta utifrån resultatet av denna studie. I förlängningen menar vi att kostnaden för EDI 
kan hindra medelstora företag att bli integrerade med sina företagspartners inom Supply 
Chain. 

Sammanfattningsvis kan vi från detta avsnitt konstatera att de undersöka medelstora 
företagen upplevt implementeringen av EDI som kostsam och kan därför ses som ett 
hinder för att uppnå ökad integration inom Supply Chain. Detta avsnitt har bidragit till 
att uppfylla studiens syfte genom att tydliggöra att kostnaden kan hindra medelstora 
företag att implementera EDI och därmed kartlagt vad som motverkar 
implementeringen av EDI.   
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7.6	  Beroendeförhållande	  vid	  implementering	  av	  EDI	  

I detta avsnitt av analysen har vi ämnat undersöka hur skillnader i beroendeförhållandet 
mellan två företagspartners kan variera och hur det påverkat de undersökta medelstora 
företagens val att implementera EDI. För att undersöka detta har Kraljic’s matris 
använts för att kunna belysa skillnader som finns mellan företag. Nedan återfinns en 
redogörelse över de undersökta medelstora företagens respektive marknadsförhållanden 
samt vad de tillhandahåller för typ av produkter.  

 
Medelstora företag 

 
Produkttyp 

 
Marknadsförhållanden 

Hammarplast AB Standardiserade produkter. Brett 
sortiment. Hushållsartiklar etc. 
som säljs via ett antal större 
återförsäljare. 

Stor konkurrens på marknaden.  

Tillverkningsföretag A Tillhandahåller 
tillverkning/produkter inom 
olika branscher, bland annat 
försvarsindustrin och 
läkemedelsbranschen. 

Konkurrensen inom marknaden 
är ”global” och ”enorm”.  
 

Tillverkningsföretag B Butiksinredning för 
livsmedelsbutiker. Strategiska 
produkter. 

Ensamma om att tillverka de 
produkter som företaget 
tillhandahåller och har 70 % av 
den svenska marknaden. 

Olofsfors AB Tillverkar 50 % standardiserade 
produkter och 50 % strategiska 
produkter. 

Upplever konkurrens vid 
tillverkande av standardiserade 
produkter. Upplever färre 
konkurrenter vid tillverkande av 
de mer strategiska produkterna.  

Ålö AB Tillverkar premiumlastare för 
jordbrukstraktorer och är 
världens största tillverkare. 

Kunder kan relativt enkelt att 
byta leverantör och det finns 
flera konkurrenter på 
marknaden. 

Tillverkningsföretag C Tillverkar hydrauliska 
komponenter som företag anser 
vara viktiga för deras slutkunder. 

Upplever relativt liten 
konkurrens på marknaden och är 
en av två stora aktörer inom 
norden (enda konkurrenten som 
har samma tekniska nivå). 

Tabell 3 - Marknadsförhållanden och produkttyp för respektive medelstort företag. 

Utifrån tabellen ovan har vi med hänsyn till produkttyp och marknadsförhållanden 
placerat in de undersökta medelstora företagen i Kraljic’s matris. Genom att inkludera 
de undersökta medelstora företagen i matrisen anser vi att skillnader och variation i 
beroendeförhållandet mellan dessa kan åskådliggöras (se figur 4 nedan). Utifrån den 
presenterade teorin om Kraljic’s matris (1983) anser vi att företag som är tillverkare av 
Strategiska produkter samt Flaskhalsprodukter har en mer fördelaktig position på 
marknaden. I motsats till detta har till exempel företag som är tillverkare av Icke-
kritiska produkter samt Hävstångsprodukter en betydligt sämre position på marknaden 
(Kraljic, 1983). Efter utplacerande av de undersökta medelstora företagen i Kraljic’s 
matris kan vi utläsa att kravet att implementera EDI har funnits oberoende på vilken 
produktkategori som de undersökta medelstora företagen placerats inom. Vi kan även 
utläsa att kravet på att implementera EDI inte endast behöver komma från en kund eller 
leverantör utan att kravet även kan komma från ett företags speditör. Vi vill med detta 
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belysa att trots att Tillverkningsföretag B och Olofsfors är placerade inom den 
strategiska produktkategorin och därmed kan sägas vara dominanta i relationen mot sina 
kunder kan vi se att kravet att implementera EDI kommit från en utomstående part. 
Detta påvisar att beroendeförhållandet att implementera EDI inte bör begränsas till 
förhållandet mellan leverantör och kund utan även bör inkluderas av andra externa 
företagspartners. Exempel på företagspartner som kan inkluderas i beroendeförhållandet 
vid medelstora företags val att implementera EDI är speditörer som vår studie visat 
exempel på. 

 
Tabell 4 - Medelstora företag placerade i Kraljic's matris från 1983. 

Trots ovan nämnda uppgav Systemleverantören Apper att det vanligen är kunderna som 
sätter upp kravet att EDI ska implementeras eftersom de i sin tur har större kunder än 
dem själva som kräver att leverantörskedjan ska kommunicera elektroniskt. 
Undantagsvis menar Apper att implementering av EDI initieras från leverantörens eller 
annan företagspartners sida. Utifrån vår studie kan vi dock konstatera att initiering från 
annan företagspartner än kund förefaller vara mer vanligt än vad som framkommit av 
tidigare studier och systemleverantören Apper. EDI Solution bekräftar ytterligare att 
företeelsen att en större kund sätter press och krav på en mindre leverantörer är vanligt 
förekommande. EDI Solutions väljer att tillägga att de upplever dessa krav från kunder 
som tämligen starka. Även Professor Abrahamsson bekräftade att det finns ett 
maktförhållande mellan kund och leverantör och menar att det inte är ovanligt att 
medelstora företag blir tvingade av större kunder att implementera integrationslösningar 
(exempelvis EDI-lösningar). Författarna Gélinas & Bigras (2004, s. 276) redovisar att 
mindre företag ofta tvingas att implementera integrationssystem mot stora 
företagspartners för att inte gå miste om viktiga inkomster. Vi kan genom vår studie se 
att Tillverkningsföretag A uppgav exempel på hur kravet från större företagspartner kan 
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se ut. En av Tillverkningsföretag A:s större kunder satte upp följande krav: ”det här är 
vårt sätt att göra affärer, vill ni inte vara med på det så behöver vi inte göra affärer 
heller”. Tillverkningsföretag B hade som tidigare nämnt krav på sig från en speditörs 
sida att implementera EDI och ansåg inte att de var i behov av EDI innan kravet 
uppstod. Olofsfors upplevde på liknande sätt påtryckningar från speditörer. Att avgifter 
skulle börja tas ut på grund av att de inte använde sig av EDI upplevde Olofsfors som 
ett tvång. För Ålö var EDI också ett tydligt kundkrav och beskriver det som att kravet 
var ”360 grader runt hela Ålö att tillhandahålla EDI-kopplingar”. I motsats till detta 
beskrev Hammarplast och Tillverkningsföretag C att de inte upplevt något krav att 
implementera EDI mot sina företagspartners utan beskriver det som att de mer utvecklat 
ett samarbete med sina företagspartners.  

Inom ramen för logistik, produktion och administration menar Dubois & Pedersen 
(2002, s. 39) att det finns många skalfördelar att hämta och att det är vanligt att företag 
utvecklar olika relationer till olika leverantörer utifrån beroendeförhållandet.  Detta 
anser vi ytterligare talar för att en större företagspartner har motiv till att utnyttja sin 
makt på en mindre företagspartner och på så sätt öka de egna fördelarna. Gadde & 
Snehota (2009, s. 315) framhåller att relationer med företagspartners är värd att 
investera i eftersom dessa är avgörande för företagets verksamhet, vilket vi menar borde 
vara ömsesidig från två företagspartner som är integrerade via EDI. Att uppnå ökad 
integration inom Supply Chain genom att utöva makt anser vi därför inte är det bästa 
sättet för att vidareutveckla en relation mellan två företagspartners. Garcia-Arca & 
Carlos Prado-Prado (2009, s. 250) menar att fördelarna med en integrerad Supply Chain 
bland annat reducerar spill inom samtliga led vilket vi anser talar för att det finns 
fördelar att hämta från båda företagspartners sida vid implementering av EDI. Detta 
menar vi ställer högre krav på företagspartners sätt att hantera relationen till varandra. 
Allt mer komplexa företagsrelationer har skapats till följd av allt mer komplexa nätverk 
inom Supply Chain (Corominas, 2013, s. 6830) som en effekt av den ökade 
globaliseringen (Alfalla-Luque & Media-López, 2009, s. 203; Corominas, 2013, s. 
6839). Utifrån detta menar vi att företagsrelationer bör hanteras på ett mer respektfullt 
sätt. Detta styrks av Mentzer et al. (2001, s. 2) som skriver att den alltmer globala 
marknaden skapat ett behov av närmare relationer inom Supply Chain. På grund av 
detta menar vi att implementeringen av EDI hos medelstora företag skulle kunna gynnas 
av att stora aktörer bidrar med kapital till implementeringen av EDI samt hur EDI 
implementeras på strategisk nivå. Detta menar vi skulle kunna bidra till att medelstora 
företag implementerar och använder EDI ur ett mer strategiskt perspektiv. Ovan nämnda 
är med utgångpunkt i att effektivt informationsutbyte är grunden för att fatta strategiska 
beslut (Introna, 1991, refererad i Garcia-Arca & Carlos Prado-Prado, 2009, s. 250) 
vilket EDI bidrar med. 

Vi kan utifrån vår studie således inte påvisa att variationer i beroendeförhållandet 
mellan företagspartners finns vid implementering av EDI med utgångspunkt från 
Kraljic’s matris. Vår studie visar att krav samt initierande från andra företagspartners 
kan ske från flera parter som ingår i ett företags Supply Chain. Vi kan istället se att vår 
studie påvisar att initierande av EDI hos de medelstora företagen generellt sett kommer 
från en företagspartner som till storleken är större än de undersökta medelstora 
företagen. Vi kan således med utgångspunkt utifrån ovan nämnda se att 
beroendeförhållande och krav från företagspartner förefaller vara en faktor som 
påverkar implementeringen av EDI hos de undersökta medelstora företagen till stor del. 
Dock redovisar vår studie endast resultat från ett fåtal respondenter varför ytterligare 
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undersökning angående hur skillnader i beroendeförhållande kan variera och hur det kan 
påverka benägenheten att implementera EDI på interna istället för externa grunder. 

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att samtliga undersökta medelstora företag har 
implementerat EDI på initiativ från en företagspartner. Vi kan även dra slutsatsen att de 
undersökta medelstora företagen upplevt krav att implementera EDI oavsett 
positionering i Kraljic’s matris och att kravet från företagspartner således haft en 
avgörande roll vid valet att implementera EDI. Vi konstaterar även att 
implementeringen av EDI inom medelstora företag skulle gynnas av att de större 
påtryckande företagspartnerna bidrog med kapital samt hur EDI implementeras på 
strategisk nivå. Detta avsnitt har bidragit till att uppfylla studiens syfte genom att 
åskådliggöra hur implementeringen av EDI påverkas av externa företagspartners vilket 
vi ansett varit en viktig del i vår studie för att kunna sätta beroendeförhållandet i relation 
till andra bakomliggande faktorer till att de undersökta medelstora företagen initialt 
startade upp arbetet med EDI.   
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8.	  Slutsats	  

	  

8.1 Bakomliggande	  faktorer	  till	  implementering	  av	  EDI	  

Initialt i studien presenterades en problemformulering som såg ut enligt följande:  
 
På vilka grunder väljer medelstora tillverkningsföretag att implementera EDI för 
ökad integration inom Supply Chain?  
 
Utgångspunkten för denna uppsats har varit att undersöka på vilka grunder medelstora 
företag i Sverige väljer att implementera EDI för ökad integration inom Supply Chain 
varför ovan nämnda problemformulering har legat till grund för vår studie. Resultatet 
från studien har visat att bakomliggande orsaker till implementering av EDI hos 
medelstora företag varierar och att implementering av EDI sker genom olika grad av 
integration och med varierande avsikter inom medelstora företags Supply Chain. Ett av 
de mest betydelsefulla resultaten genererade från denna studie är att initiativ att börja 
arbeta med EDI inom de undersökta medelstora företagen i samtliga fall initierats från 
en företagspartners sida. Minoriteten av gångerna har det initierats i form av att 
integration via EDI skulle vara önskvärt medan i majoriteten av fallen har ställts som 
krav för vidare samarbete. Vi kan utifrån detta se att beroendeförhållande och krav från 
företagspartner förefaller vara en betydande orsak till att medelstora företag väljer att 
implementera EDI. Att skillnader i beroendeförhållandet mellan de undersökta 
medelstora företagen och deras företagspartners skulle påverka valet av att 
implementera EDI har inte kunnat påvisas med hjälp av Kraljic’s matris, istället har vi 
sett att maktutövande påverkar valet att implementera EDI. Detta resulterar i att stora 
företag tenderar att sätta implementering av EDI som krav hos mindre företag för 
fortsatt samarbete.  
 
Vidare resultatet från studien visar att implementeringen av EDI hos de undersökta 
medelstora företagen inte behandlas som en viktig och organisationsomfattande fråga 
trots att det ansetts vara en kostsam investering. Detta grundar sig bland annat i att få av 
de högst uppsatta cheferna i de undersökta medelstora företagen har varit involverade 
vid implementering av EDI samt att de undersökta medelstora företagen inte har 
behandlat EDI som en strategisk fråga. Istället har beslut om implementering av EDI 
ofta grundats i enskilda individers eller avdelningars intressen vilket vi anser påvisat 
bristande strategiska avsikter med integrationen inom de undersökta medelstora 
företagens Supply Chain. Vi ifrågasätter medelstora företags tillgodogörande av 
strategiska fördelar som kan erhållas genom EDI på grund av att denna studie påvisat att 
de undersökta medelstora företagen haft få strategiska avsikter med implementeringen 
av EDI. 
 
Vår studie har ytterligare påvisat att på grund av de undersökta medelstora företagens 
korta krav på avkastning försämras möjligheten att välja den EDI-lösning som ur ett 

Inledning	   Teoretisk	  
metod	   Teori	   Praktisk	  

metod	   Empiri	   Sannings
kriterier	   Analys	   Slutsats	  
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längre tidsperspektiv skulle generera flest strategiska fördelar, detta på grund av alltför 
stort fokus på den initiala kostnaden vid investering av EDI. I förlängningen anser vi att 
kostnaden för implementering av EDI således skulle kunna påverka möjligheterna till 
integration inom Supply Chain för medelstora företag generellt. Vad som vidare 
framkommit genom vår undersökning är att trots att alla undersökta medelstora företag 
upplever att mer korrekt information skickas via EDI framgår det varken om 
relationerna mellan företagsparterna har försämrats eller förbättras. Som tidigare 
framhållits är samarbete och kommunikation mellan företagspartners grundläggande 
och avgörande för effektiv utveckling av Supply Chain.  
 
Med utgångspunkt i ovan nämnda kan vi utifrån resultatet från vår studie se att beslut 
till implementering av EDI hos de undersökta medelstora företagen främst grundar sig i 
betydande, externa påtryckningar från större företagspartners. Trots detta har vår studie 
visat att implementeringen av EDI genererar nytta hos båda företagspartnerna som 
integrerar sig med varandra men att beslut om integration hos de undersökta medelstora 
företagen inte grundar sig i interna beslut. Detta bidrar till att beslut om implementering 
av EDI inte behandlas som en strategisk fråga. För att fortsatt vara konkurrenskraftiga 
på den alltmer globala marknaden anser vi att medelstora företag måste förstå 
betydelsen av att arbeta med EDI på ett mer strategiskt plan för att integration inom 
Supply Chain ska bli så effektiv som möjligt.  

8.1.1 Teoretiskt	  bidrag	  
Resultatet och slutsatserna från vår studie har bland annat bidragit till ytterligare 
kunskap inom området för EDI och beroendeförhållande mellan medelstora och stora 
företag. Mer forskning har efterfrågats inom området för EDI och beroendeförhållandet 
(Caniëls & Gelderman, 2007; Chwelos et al., 2001; Craighead et al., 2006) varför vår 
studie ytterligare ger teoretiskt bidrag och komplettering till redan befintlig teori inom 
området. Eftersom vi i vår studie valt att undersöka på vilka grunder medelstora företag 
väljer att implementera EDI har vi slagit samman tre olika områden inom EDI som vi 
ansåg alltför frånskilda inom tidigare forskning. Under vår litteratursökning fann vi att 
de strategiska fördelarna, bakomliggande orsaker till att implementera och 
beroendeförhållande kopplat till EDI oftast studeras enskilt. Vi menar att vår studie fört 
samman dessa tre forskningsområden och att studien därmed bidragit till att bredda 
forskningen inom EDI. Utifrån detta menar vi att studien ger en allomfattande bild till 
varför medelstora företag väljer att implementera EDI.  

Denna studie ger ytterligare bevis gällande att medelstora företag i stor utsträckning 
pressas av större företagspartners att implementera EDI vilket är ett beslut som vi menar 
istället borde grundas på interna intressen. Tidigare studier har till största del 
genomförts på små- och medelstora företag. På grund av att vår studie endast 
genomförts på medelstora företag menar vi att vi bidragit till att ge en mer specifik bild 
av medelstora företags situation och deras specifika bakomliggande grunder till val att 
implementera EDI. Vi menar att små- och medelstora företags behov skiljer sig åt 
eftersom att små företag (företag med mindre är 50 stycken anställda) sannolikt 
använder EDI i ännu lägre utsträckning än medelstora företag och att en studie på endast 
små företag skulle vara svår att genomföra inom Sverige. Utifrån detta menar vi att vi 
bidragit till att fylla gapet inom forskning av EDI specifikt för medelstora företag samt 
att studien även genomförts på Svenska företag vilket vi inte kunnat hitta tidigare 
forskning inom.   
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Dessutom har valet av att inkludera Kraljic’s matris givit analysen och slutsatsen 
ytterligare en dimension i hur skillnader i beroendeförhållandet mellan två 
företagspartners kan variera och hur det kan påverka valet hos medelstora företag att 
implementera EDI. Tidigare forskning har gjorts inom hur makt och beroende påverkar 
medelstora företags val att implementera EDI men vi har i vår studie varit intresserade 
av att undersöka huruvida makt och beroende kan variera mellan olika företagspartners 
och hur dessa skillnader i krav påverkar implementeringen av EDI. Som nämnts tidigare 
kan vi inte dra några slutsatser kring hur skillnader i makt och beroende påverkar 
implementeringen av EDI (främst på grund av det begränsade antalet undersökta 
medelstora företag) men vi menar att denna studie därigenom öppnat upp för ett nytt 
forskningsområde.  

8.1.2 Praktiskt	  bidrag	  
Studiens praktiska bidrag ligger i de rekommendationer vi kan ge till ansvariga personer 
hos medelstora företag som arbetar inom området för Supply Chain Management. Till 
dessa vill vi belysa vikten av att behandla EDI som en strategisk fråga trots att 
implementeringen av EDI ofta kommer som krav från större företagspartner. Det är 
viktigt att svenska medelstora företag förstår hur de påverkas av externa 
företagspartners samt hur de bör hantera detta för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. 
Det räcker inte att endast implementera rätt verktyg (EDI) utan rätt prioriteringar inom 
företaget måste även göras för att högsta effekt av EDI ska uppnås. 

Utifrån stycket ovan menar vi att medelstora företag trots pressen att implementera EDI 
ska se till det egna företagets intressen och inte endast fokusera på uppfyllande av en 
betydande företagspartners krav. Vi menar därför att det är viktigt att medelstora företag 
fokuserar på att sätta upp interna strategiska mål med EDI och därigenom försäkra att 
investeringen i EDI inte endast ger operativa fördelar i form av kostnadsbesparingar och 
reducerat administrativt arbete utan även genererar i strategiska fördelar. Till exempel 
menar vi att medelstora företag bör sätta upp mätbara mål och strategier inför 
implementeringen av EDI som sedan kan utvärderas efter en tids användning. 
Strategiska fördelar uppnås inte genom att ett företag antar att kostnadsreduceringar 
kommer göras eller att stärkta relationer kommer bli en effekt av EDI. Vi menar att det 
istället krävs tydligt uppsatta mål från ledning- och chefsnivå för att EDI ska kunna 
användas som ett strategiskt verktyg. Utifrån detta menar vi att medelstora företag som 
är i en tydlig kravsituation måste ha mod att frisläppa resurser för att undersöka de 
interna fördelarna som EDI kan generera innan beslut fattas. Risken med att inte 
överväga de interna fördelarna med att implementera EDI menar vi är att valet av vilken 
EDI-lösning som ska implementeras baseras på fel grunder. Som nämnts tidigare kan 
exempelvis ett system som initialt upplevs förmånligt bli både svårhanterligt och 
kostsamt i framtiden.  

Att användningen av EDI blir allt vanligare har konstaterats tidigare i studien och vi 
anser att företag generellt bör bli medvetna om detta faktum. Trots att medelstora 
företag anser sig inneha en stark position gentemot sina leverantörer och kunder menar 
vi att risken finns att EDI initierats eller ställas som krav från ytterligare externa 
företagspartners (till exempel speditörer som vår studie visat). På grund av att 
användningen av EDI ökar menar vi att medelstora företag bör ligga steget före och 
påbörja implementeringen av EDI innan de försätts i en pressad kravsituation från en 
extern företagspartners. Att bli en av få aktörer på marknaden som inte använder EDI 
menar vi kan bidra till att ett företag riskerar att låsa in sig själv på marknaden och bli 
bortvalt av kunder och leverantörer på grund av att EDI-koppling inte kan erbjudas.  
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8.2 Studiens	  begränsningar	  och	  framtida	  forskning	  

Denna studie begränsas bland annat i det avseendet att studien endast är gjord på ett 
mindre antal medelstora tillverkande företag inom Sverige. Det menar vi begränsar 
studiens överförbarhet till övriga företagsområden och länder samt att studiens resultat 
och slutsatser följaktligen bör användas med försiktighet. På grund av studiens 
begränsningar menar vi bland annat att en liknande studie innehållande fler 
respondenter, möjligtvis en kvantitativ studie, skulle vara av intresse för att ytterligare 
utreda hur skillnader i beroendeförhållandet mellan två företagspartners kan variera och 
påverka valet av att implementera EDI. Detta för att kunna dra generella slutsatser och 
ge en större dimension över vad som påverkar medelstora företags val att implementera 
EDI.  

Ytterligare menar vi att det behövs mer forskning inom hur medelstora företag bör agera 
för att fortsatt förstärka medelstora företags position inom Supply Chain. Vilka behov 
har medelstora företag som bättre måste tillgodoses för att de ska vara 
konkurrenskraftiga även i framtiden och hur ska dessa specifika behov tillgodoses.  

Slutligen menar vi att det dessutom vore av intresse att undersöka huruvida 
implementering av EDI hos medelstora företag endera går i riktningen att medelstora 
företag väljer web-baserad EDI i större eller mindre utsträckning än fullständig EDI. Att 
ytterligare inkludera till ovan är om valet av en web-baserad EDI-lösning i jämförelse 
med en fullständig EDI-lösning påverkar medelstora företag negativt eller positivt i ett 
längre tidsperspektiv.   

8.3 Studiens	  samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  

Ur en samhällelig aspekt anser vi att denna studie är av yttersta relevans på grund av att 
medelstora företag är en viktig del av samhället på grund av att de både skapar 
arbetstillfällen samtidigt som de står för uppdrivandet av nya företag inom Sverige. Det 
är följaktligen av relevans att undersöka medelstora företags betydande position inom 
Supply Chain och medelstora företags specifika behov för vidare konkurrenskraft inom 
samhället. Som intervjuade Abrahamsson väljer att framföra det sitter medelstora 
företag tvivelaktigt i en rävsax och är utsatta inom dagens företagsvärld på grund av att 
de måste anpassa sig till större företag samtidigt som de ska vara flexibla för att vara 
konkurrenskraftiga. Bättre system och lösningar för dessa medelstora företag är således 
av relevans men dessa anser vi måste ta utgångspunkt i att krav ofta ställs från större 
företagspartners. 

Enligt vår studie kan vi se att medelstora företag påverkas på ett negativt sätt på grund 
av att större företag kan utöva makt och har stort inflytande över hur medelstora företag 
väljer att agera. Stora företag uppvisar fördelar både i att de besitter mer finansiella 
resurser samt kompetens varför stora företag många gånger har konkurrensfördelar över 
mindre företag. Vi anser således att stora företag har ett ansvar i sina relationer till 
medelstora företag. Detta på grund av att stora företag ofta besitter större 
förhandlingskraft varför de bör agera som stöd för medelstora företag vid 
implementering av EDI samt att stora företag, vid en förlängd reflektion, skulle kunna 
stå för delar av investeringskostnaden hos medelstora företag. Vidare kan företagsetiken 
diskuteras huruvida stora företag är medvetna om att de sitter i en fördelaktig position 
varför de kan pressa medelstora företag till beslut att implementera EDI. På grund av 
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detta kan vi påstå att medelstora företag får lida på bekostnad av stora företags 
maktutövande. 

Vi inser dock problematiken i beroendeförhållandet mellan företagspartners och att det 
är en naturlig förändring i samhället på en allt mer global marknad och med allt större 
aktörer. Vi menar att det kan vara svårt att påstå att ansvaret bör ligga hos de stora 
företagen vilket leder till att detta även kan ses som en politisk fråga och att medelstora 
företag kan behöva subventioneras för underlättad tillväxt. Detta för att medelstora 
företag inom Sverige slutligen ska kunna konkurrera på världsmarknaden som ständigt 
är i förändring. Om stora företag försätter medelstora företag på knäna på grund av 
alltför stort inflytande menar vi att den samhälleliga ekonomin kan bli lidande i 
slutändan.  
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Bilaga	  1	  

 Hammarplast 
Consumer AB 

Tillverknings
företag A 

Tillverknings
företag B 

Olofsfor
s AB 

Tillverkin
gsföretag 
C 

Ålö AB  

Tillverkande 
företag 

x x x x x x 

Antal 
anställda 

117 ca 250 ca 220 ca 135 ca 100 ca 200 

Ingår i en 
koncern 

x x - x x x 

Fullständig 
EDI 

x x x - - x 

Web-
baserad EDI 

- - - x x x 

Använda 
funktioner 

Fakturering och 
orderbekräftelse 

Fakturering, 
leverans-
besked, 
leverans-
avisering 

Utskrift av 
fraktsedlar 
samt frakt-
handlingar 

Bokning 
av 
transport 
samt 
utskrift 
av 
fraktsedl
ar 

Inköps-
order, 
prognoser 
för 
leverans-
plan, 
leveranspå
minnelser, 
godsmotta
gning samt 
avisering 

Säger ej 
vad de 
planerar 
använda 

It-konsulter 
vid 
implementer
ing av EDI 

x x x x x x 

EDI-lösning 
mot kund 

x x - - - x 

EDI-lösning 
mot 
leverantör 

- x - - x x 

EDI-lösning 
mot 
transportör 

- - x x - - 

Högsta 
cheferna 
involverade 
i 
implementer
ing/användn
ing av EDI 

- - - - - - 

Använt EDI 
antal år 

20 år ca 10 år ca 3 år 6 år - - 

Strategiska 
mål vid 
implementer
ing av EDI 

Nej Ja Nej  Nej Ja 

Minskat 
administrati
vt arbete 

x x x x x x 

Snabbare 
informations
överföring 

x x x x x  

Mer korrekt  x x x x x 
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informations
överföring 
Minskade 
lagerkostnad
er 

- - - - x  

Upplevde 
implementer
ingen av 
EDI som en 
betydande 
kostnad 

- x   x  

Upplever 
som 
förarbetet av 
uppdaterad 
information 
i deras 
system som 
viktig 

x   x   

Upplever 
generellt få 
problem 
med EDI i 
drift 

x      

Upplever att 
kommunikat
ionen har 
förbättrats 

 -  x x - 

Upplever att 
relationerna 
har 
förbättrats 

 Relationen 
djupnar 

- x x - 

Har 
initierats 
från 
företagspart
ners sida att 
börja arbeta 
med EDI 

x x x x x x 

Upplevt 
press från 
företagspart
ner/(s) att 
implementer
a EDI 

- x x x - x 

Krav från 
företagspart
ner att 
implementer
a EDI för 
fortsatt 
samarbete 

- x x X (blev 
tillslut ett 
krav pga 
de skulle 
ta ut 
avgifter 
för fel-
sänd 
informati
on). 

- X (blev 
tillslut ett 
krav pga 
de skulle 
ta ut 
avgifter 
för fel-
sänd 
informati
on). 

Krav från kunder kunder speditörer Speditöre
r och 
kunder 

leverantöre
r 

Kunder 
samt 
speditöre
r 
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Stöd från 
företagspart
ner vid 
implementer
ing 

 x     

Strategiskt 
fokus 

 Längre sik. 
Rullande tre- 
och 
femårsplaner 

Olika. Halvår- 
till 
femårsplaner  

Längre 
tidshoris
ont 

Kort 
planerings
horisont. 

Både 
kort- och 
långsikti
ga 
strategier 

Konkurrens 
på 
marknaden 

 ”enorm”, 
”gigantisk” 

 ”många 
konkurre
nter på 
marknad
en” 

Liten 
konkurrens 

Varieran
de 

Typ av 
produkter 

 Inte kritiska 
för deras 
kunder. 
Kunderna kan 
relativt enkelt 
byta 
leverantör. 

 Både 
kritiska 
samt 
icke-
kritiska. 

Kritiska  Kritiska 
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Bilaga	  2	  

Intervjuguide medelstora företag 

Denna intervju kommer att spelas in. Du som respondent är fri att avbryta samtalet när 
du vill samt välja att inte svara på de frågor du inte vill svara på. Vi kommer inte att 
använda några personuppgifter i vårt arbete men däremot kommer företagets namn att 
användas efter samtycke från er. Väljer ni att vara anonyma anonymiserar vi er och ert 
företag i vår uppsats. Det kommer att finnas möjlighet att godkänna den transkriberade 
intervjun.  

Bakgrundsinformation 

• Vad tillhandahåller ni för någonting som företag? 
• Vilken roll har du inom företaget? 

- Hur många anställda är ni? 
• Ingår ni i någon större koncern? 
• Vad för typ av integrationssystem (EDI) använder ni? 
• Varför tog ni det ur bruk? (ställs om de säger att de inte använder sig av ett 

system idag men har använt ett tidigare) 
• Vilka funktioner utnyttjar ni inom ert integrationssystem? (status på 

inkommande material, leveransaviceringar, spåra sändningar och reducerar 
pappersarbetet med fakturor och ordrar). 

• Hur stor del av systemets kapacitet upplever du/ni att ni använder? 

Supply Chain Management, Supply Chain samt organisation 

• Upplever du/ni att ni har en IT-avdelning som har kunskap om dessa system och 
tekniskt kan hantera dem om det uppstår problem inom dem? 

• Vilken roll inom företaget har den drivande personen/personerna vid införandet 
av ert integrationssystem (EDI)? 

• Har cheferna varit involverade i projektet kring att implementera 
integrationssystemet (EDI)? 

Electronic Data Interchange 

• Vilka incitament hade ni för att implementera ert nuvarande system? 
• Hur gick urvalsprocessen av olika integrationssystem (EDI) till? 
• Vilka för- och nackdelar vägde ni mot varandra? 
• Vilka strategiska mål hade ni med integrationssystemet (EDI)? 

- Har ni följt upp dessa mål? 
• Hur lång tid har ni haft igång integrationssystemet? 
• Vad upplever ni för positiva/negativa effekter av systemet? 

Medelstora företag 1 

• Har administrationen gentemot era kunder/leverantörer reducerats eller ökat 
efter implementeringen av integrationssystemet (EDI)? 

• Hur har förmågan att styra t.ex inkommande material och lagernivåer påverkats? 
• Hade ni några förväntningar på kostnadsreduceringar innan implementeringen 

och i så fall inom vilka områden?  
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- Har dessa förväntningar uppfyllts?  
• Vilka faktorer ansåg ni vara viktiga vid val av att implementera ett 

integrationssystem? 
• Känner ni i efterhand att det var några andra viktiga faktorer som ni missade att 

ta i beaktande vid implementeringen?  

Informations- och kommunikationsteknik 

• Hur upplever ni att kommunikationen med kunder/leverantörer/speditörer har 
förändrats efter implementeringen av integrationssystemet (EDI)? 

• Hur upplever ni att relationerna med kunder/leverantörer har förändrats efter 
implementeringen av integrationssystemet (EDI)? 

• Har förmågan att agera vid förändringar (till exempel vid orderförändringar) 
förändrats sedan implementeringen av integrationssystemet (EDI) ? 

Kraljic’s matris 

• Hur ser beroendeförhållandet ut mellan er och era leverantörer, kunder samt 
speditörer?  

• Har ni upplevt påtryckningar från era leverantörer/kunder/speditörer att 
implementera ett integrationssystem (EDI)? 

- Är ni underleverantör till ett flertal kunder eller till ett fåtal kunder? 
- Finns det flera (mer än 5 st) andra konkurrerande företag som kan 

tillgodose liknande produkter som de som ni tillverkar? Finns det 
substitut till de produkter ni tillverkar? 

- Vad har ni för betydelse för era kunder i form av, är era produkter 
kritiska för dem i deras produktion exempelvis? 

Medelstora företag 2 

• Kan ni snabbt ställa om er produktion vid förändringar i efterfrågan? 
• I jämförelse med andra företag, upplever ni att ni jobbar med en kort eller lång 

planeringshorisont? 
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Bilaga	  3	  

Intervjuguide företag som ännu inte implementerat EDI 

Denna intervju kommer att spelas in. Du som respondent är fri att avbryta samtalet när 
du vill samt välja att inte svara på de frågor du inte vill svara på. Vi kommer inte att 
använda några personuppgifter i vårt arbete men däremot kommer företagets namn att 
användas efter samtycke från er. Väljer ni att vara anonyma anonymiserar vi er och ert 
företag i vår uppsats. Det kommer att finnas möjlighet att godkänna den transkriberade 
intervjun.  

Bakgrundsinformation 

• Vad tillhandahåller ni för någonting som företag? 
• Vilken roll har du/ni inom företaget? 
• Hur många anställda är ni? 
• Ingår ni i någon större koncern?  

Bakgrundinformation till varför de vill implementera en integrationslösning (EDI) 

• Vad för typ av integrationssystem (EDI) är det som ni planerar att 
implementera? 

• Vilka funktioner planerar ni att använda er av inom ert integrationssystem 
(EDI)? (status på inkommande material, leveransaviceringar, spåra sändningar 
och reducerar pappersarbetet med fakturor och ordrar). 

• Är det några funktioner ni planerar att börja arbeta med framför några andra? 
• Har ni fått någon uppfattning om hur stor del av systemets kapacitet ni kommer 

att använda? 

Supply Chain Management, Supply Chain samt organisation 

• Upplever ni att ni har en IT-avdelning som har kunskap om dessa system och 
tekniskt kommer att kunna hantera dem om det uppstår problem inom dem? 

• Vilken roll har de drivande personerna haft inom företaget vid införandet av ert 
integrationssystem (EDI)? 

• Har cheferna varit involverade i projektet kring att implementera 
integrationssystemet (EDI)? 

Electronic Data Interchange 

• Hur kom ni i kontakt med integrationssystem (EDI)? 
• Vilka incitament har ni för att implementera ett integrationssystem (EDI)? 
• Hur långt har ni kommit i urvalsprocessen av vilket integrationssystem (EDI) ni 

vill använda er av? 
• Vilka faktorer anser ni vara viktigast i val av systemleverantör? 
• Vilka för- och nackdelar väger ni mot varandra inför implementeringen? 
• Vilka strategiska mål har ni med implementeringen av integrationssystemet 

(EDI)? 
- Har ni någon färdig plan hur ni kommer att följa upp dessa? 

• När planerar ni att integrationssystemet (EDI) kan tas i drift? 
• Vad upplever ni att det finns för positiva/negativa effekter av att använda EDI? 
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Medelstora företag 1 

• Vilken uppfattning har ni kring hur administrationen gentemot era 
kunder/leverantörer kommer att förändras efter implementeringen av 
integrationssystemet (EDI)? 

• Planerar ni att använda integrationslösningen även för att hantera till exempel 
 inkommande material och lagernivåer? 

• Vilka förväntningar har ni kring kostnadsreduceringar och i så fall inom vilka 
områden?  

• Hur har ni planerat att följa upp dessa eventuella kostnadsreduceringar? 
• Har ni några övriga reduceringsmål utöver kostnader? 
• Har ni under urvalsprocessen av integrationslösningar (EDI) tagit hjälp av 

företag som redan implementerat integrationslösningar (EDI)? 

Informations- och kommunikationsteknik 

• Vilka förväntningar har ni på kommunikationen med 
kunder/leverantörer/speditörer kommer att förändras efter implementeringen av 
integrationssystemet (EDI)? 

• Vilka förväntningar har ni på relationerna med kunder/leverantörer/speditörer 
efter implementeringen av integrationssystemet (EDI)? 

• Hur upplever ni att förmågan att agera vid förändringar kommer att förändras 
(till exempel vid orderförändringar) efter implementeringen av 
integrationssystemet (EDI) ? 

Kraljic’s matris 

• Hur ser beroendeförhållandet ut mellan er och era leverantörer, kunder samt 
speditörer idag?  

• Hur upplever ni påtryckningar från era leverantörer/kunder/speditörer av att 
implementera ett integrationssystem (EDI)? 

• Hur kritiska är era produkter för era kunder? 
- Är ni underleverantör till ett flertal kunder eller till ett fåtal kunder? 
- Finns det flera (mer än 5 st) andra konkurrerande företag som kan 

tillgodose liknande produkter som de ni tillverkar? Finns det substitut till 
de produkter ni tillverkar? 

- Vad har ni för betydelse för era kunder i form av är era produkter 
kritiska för dem i deras produktion exempelvis? 

Medelstora företag 2 

• Kan ni snabbt ställa om er produktion vid förändringar i efterfrågan idag? 
• I jämförelse med andra företag, upplever ni att ni jobbar med en kort eller lång 

planeringshorisont? 
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Bilaga	  4	  

Intervjuguide System-leverantör 

Denna intervju kommer att spelas in. Du som respondent är fri att avbryta samtalet när 
du vill samt välja att inte svara på de frågor du inte vill svara på. Vi kommer inte att 
använda några personuppgifter i vårt arbete men däremot kommer företagets namn att 
användas efter samtycke från er. Väljer ni att vara anonyma anonymiserar vi er och ert 
företag i vår uppsats. Det kommer att finnas möjlighet att godkänna den transkriberade 
intervjun. Därefter ges respondenten information om definitionen av medelstora 
företag, i vårt fall mellan 50 - 249 st anställda. 

Bakgrundsfrågor 

• Vad tillhandahåller ni för någonting som företag? 
• Vilken roll har du inom företaget? 
• Hur många anställda är ni? 
• Vilken typ av integrationssystem tillhandahåller ni inom Supply Chain 

(inköp/logistik)? 

Organisation 

• Hur upplever ni medelstora företags it-kunskaper? 
• Vilka är de vanligaste missförstånd som uppstår mellan er och era kunder vid 

implementering (till exempel hurvida ett system är kompatibelt, vilka system 
som behövs etc.) 

Integrationssystem 

• Vilka för- och nackdelar upplever medelstora företag med integrationslösningar? 
• På vilka grunder/anledningar upplever ni att medelstora företag väljer att 

implementera integrationssystem? 
• Vilka funktioner erbjuder ni i era integrationssystem? 
• Vilka funktioner efterfrågar medelstora företag generellt? 
• Vilken organisationstyp anser ni främjas bäst av era integrationssystem? 
• Vilka organisationstyper är era system främst anpassade för? (Storleksmässigt) 
• Hur stor del av systemens kapacitet upplever ni att medelstora företag använder? 
• Hur arbetar ni med att anpassa era systemlösningar efter olika företags behov? 
• Hur uttrycker medelstora företag sina strategiska mål med att införa ett 

integrationssystem (EDI)? 
• Märker ni någon skillnad i medelstora företags förväntningar på strategiska mål 

i jämförelse med stora företag? 
• Skiljer sig de efterfrågade funktionerna åt mellan medelstora företag och stora 

företag? 

Kostnader och administration 

• Hur upplever ni att medelstora företag i allmänhet väger kostnader och nytta mot 
varandra vid valet av att implementera ett integrationssystem (EDI)? 

• Hur motiverar ni värdet av att investera i era system? 

Kraljic’s matris 
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• Upplever ni att era kunder väljer att implementera en integrationslösning (EDI) 
på en kunds eller leverantörs önskemål? 

• Går det att se ett samband mellan mindre och större företag gällande detta? 

Övrigt 

• Hur upplever ni själva implementeringen av nya integrationssystem hos 
medelstora företag? 

• Hur upplever ni att kommunikationen inom en Supply Chain förbättras med 
hjälp av era system (EDI)? 

• Kan du ytterligare ge information om medelstora företag och deras specifika 
behov som vi inte ställt frågor om?  
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Bilaga	  5	  

Intervju professor  

Denna intervju kommer att spelas in. Du som respondent är fri att avbryta samtalet när 
du vill samt välja att inte svara på de frågor du inte vill svara på. Vi kommer inte att 
använda några personuppgifter i vårt arbete men däremot kommer företagets namn att 
användas efter samtycke från er. Väljer ni att vara anonyma anonymiserar vi er och ert 
företag i vår uppsats. Definiera det medelstora företaget till mellan 50 - 249 st 
anställda.  

Bakgrundsfrågor 

• Inom vilket område forskar du om inom vilket område är du professor? 
• Vad menar du med logistik-light lösningar i din rapport “logistik för ökad 

svensk konkurrenskraft”? 
• På vilka grunder skrev du att det behövs fler logistik-light-lösningar? 
• Varför menar du att dessa lösningar är extra viktiga för medelstora företag och 

vilken nytta anser du att medelstora företag har i samhället?  
• Vilken kunskap har du om medelstora företag?  
• Vilken kunskap har du inom integrationslösningar/EDI? 
• Har du akademisk och/eller praktiskt erfarenhet? 

Organisation 

• Vilken är din uppfattning om medelstora företags it-kunskaper? 

Integrationssystem 

• Vilka för- och nackdelar upplever du att medelstora företag ser hos 
EDI/integrationslösningar? 

• På vilka grunder/anledningar upplever du att medelstora företag väljer att 
implementera integrationssystem? 

• Vilka funktioner upplever du att medelstora företag har störst behov av? 
• Vilka organisationstyp anser du vara mest lämpad för dagens 

EDI/integrationslösningar? 
• Vilken kunskap upplever du att medelstora företag har om de 

EDI/integrationslösningar som finns att tillgå på marknaden? 
• Anser att de efterfrågade funktionerna skiljer sig åt mellan medelstora företag 

och stora företag? 
• Anser du att det på något sätt går att generalisera hur medelstora företags 

förväntningar på strategiska mål i jämförelse med stora företag? 

Kostnader och administration 

• Hur upplever du att medelstora företag hanterar och värderar 
kostnadsinvesteringen av den har typen? 

• Vad anser du motiverar medelstora företag att implementera 
EDI/integrationssystem? 

Kraljic’s matris 
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• Hur upplever du att beroendeförhållandet ser ut mellan medelstora företag och 
stora företag gällande implementering av EDI/intgrationssystem? 

• Går det att se ett samband mellan medelstora och stora företag gällande detta? 

Övrigt 

• Är det någon ytterligare information du vill dela med dig? 
• Är det något område eller aspekt som du anser att jag inte har frågat om? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


