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5. Analys 
 

 analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. 
Analysen bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer 

därför att delas upp i de fem områdena system, elektronisk affärssamverkan, nackdelar och 
problem, implementering och framtiden.  

 I
 
5.1 System 
 
I vårt teorikapitel har vi behandlat två olika metoder för elektronisk affärssamverkan mellan 
företag nämligen EDI och webblösningar på Internet. Fördelen med EDI är att det är en säker 
lösning som inte kräver någon manuell bearbetning men nackdelar kan vara att det är dyrt 
och därför kräver stora volymer och regelbunden affärssamverkan för att det ska vara lön-
samt. Webbtekniken däremot är ett billigare alternativ men kräver viss manuell bearbetning 
samtidigt som överföringen inte är helt säker, detta ökar riskerna för felaktigheter. Vi har 
dessutom nämnt att valet av verktyg för elektronisk affärssamverkan beror på företagets verk-
samhet och vilka parter de samverkar med. 
 
Vilket system våra respondenter använder sig av i sin elektroniska affärssamverkan skiljer sig 
åt. Vid vår jämförelse mellan respondenterna så har vi kunnat konstatera att de flesta använ-
der sig både av EDI och någon form av webblösning. Både IBS system ASW och Lindebergs 
Kontoret Online tillhandahåller de tjänster som företagen efterfrågar och har därmed inte be-
gränsat sig till att bara använda ett verktyg för elektroniska affärer. ABB har länge använt sig 
av EDI vid rena affärstransaktioner men tycker att webben är bättre vid informations-
hantering. Mejeriföretaget har inte upplevt något krav på Internetlösningar från sina kunder 
utan har därför mer gått in för EDI, den lösning som kommunerna efterfrågar. De erbjuder 
även andra lösningar såsom talsvar, handterminaler och PC-order. Hans Gum som 
representerar Umeå kommun säger att de använder sig av EDI men han menar att vilket 
verktyg som används är ointressant, huvudsaken är att informationen kommer fram snabbt 
och billigt. Till sist har vi Partek Forest som är det enda företag i vår empiriska undersökning 
som inte använder sig av någon EDI-lösning. Partek erbjuder sina kunder ett Onlinesystem 
där kunden via Internet kan logga in sig i deras system oavsett vart i världen den befinner sig.  
 
Det gemensamma för våra respondenter är att de flesta använder sig av flera olika lösningar 
beroende av vad kunden önskar. Det som har framkommit i vår undersökning är att EDI är en 
gammal, väl beprövad och säker väg som dock är förenad med stora kostnader och kräver 
stora volymer medan Internetbaserade lösningar är flexibla, relativt billiga men mindre säkra. 
Detta resonemang bekräftar de fördelar och nackdelar med respektive verktyg som vi tagit 
upp i teorin. Genom elektronisk affärssamverkan minskar den manuella arbetsinsatsen men 
det har inte kommit fram något i den empiriska undersökningen som tyder på att det skulle 
kunna minskas mer vid en EDI-lösning än vid webb. Detta kan bero på att vi inte ställde 
någon direkt fråga angående det här under intervjuerna. 
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5.2 Elektronisk affärssamverkan 
 
5.2.1 Elektroniska affärer och dess drivkrafter 
 
I teorin har vi skrivit att elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot 
varandra i nätverk för att effektivt överföra information, ett samarbete mellan företag med 
syfte att dela affärsprocesser och skapa ett mervärde för alla berörda parter. Det som driver 
företagen till elektroniska affärer är ständiga krav på en effektiv verksamhet och 
påtryckningar att införa detta kan komma från anställa, kunder, leverantörer och 
konkurrenter. Våra respondenter har haft lite olika definitioner på elektronisk 
affärssamverkan en har sagt att det är en samverkan mellan två parter, en annan att det är en 
papperslös kommunikation medan en tredje menar att det är ett hjälpmedel där ingen person 
behöver vara involverad. Detta kan tyda på att det för företagen är svårt att sätta en definition 
på elektroniska affärer. 
 
I flera fall var drivkraften enligt respondenterna inte enbart att effektivisera verksamheten 
utan ett sätt att underlätta för kunderna att göra affärer med just dem. Eftersom elektroniska 
affärer är en samverkan mellan flera parter kan alla inblandade vinna på en effektivare 
hantering. 
 
5.2.2 Affärsprocesser 
 
Det finns många olika affärsprocesser i ett företag och i vårt teoriavsnitt har vi tagit upp 
upphandling, order, leverans och betalning. Vi ska här i analysen försöka koppla samman de 
processer vi tagit upp i teorin och de som framkommit i intervjuerna. I empirin har våra res-
pondenter mycket sällan gått in på vilka vinster/fördelar som kan fås i varje process utan de 
har pratat mer övergripande, varför det blir svårt att göra en jämförelse i detalj för varje 
process. Det är framförallt leveransprocessen som vi saknar information om från våra res-
pondenter. Vi kan därför inte uttala oss om de vinster som görs i denna process. I teorin har vi 
skrivit att det är i fakturaprocessen som de riktigt stora besparingarna kan göras men det har 
inte bekräftats i vår undersökning. Hans Gum säger att kostnaden för fakturahanteringen står 
bara för 10-20% av helhetskostnaden och Maria menar att de på Mejeriföretaget ännu inte 
gjort några vinster på fakturahanteringen men att det kan beror på att flödet inte är helt 
färdigt.  
 
Några vinster/fördelar som kan fås genom elektronisk affärssamverkan är enligt respon-
denterna: 
 
  färre antal moment från beställning tills att betalning har skett som kan innebära att 

penningmässiga vinster kan göras och att administrationen effektiviseras. 
  en användning av elektroniska fakturor underlättar sökning och attestering eftersom all 

information ligger i datorn. 
  minskat kopieringsarbete i upphandlingsprocessen då anbudsunderlagen skickas auto-

matiskt via e-post till intresserade leverantörer. 
 
  i kommunen kan beställning till flera olika leverantörer ske på ett ställe och systemet 

fördelar automatiskt ordern på de olika leverantörerna. 
  information om tidigare köp finns tillgängliga varför köpen kan identifieras och avtalen 

förbättras t ex bättre priser. 
  minskat antal felkällor. 
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  snabb information möjliggör bättre service. 
  kortare ledtider och minskat lager. 
  tidsvinster kan göras då information bara behöver registreras en gång. 
  vid elektronisk fakturering behövs ingen kuvertering. 
  minskad pappersmängd 
 
En gemensam fördel som framkommit både i teorin och empirin är att processerna kan bli 
effektivare när moment försvinner då företag hanterar processerna elektroniskt. Minskat 
pappersflöde, enklare tillgång till information, tidsvinster och mindre antal fel är några andra 
delar som nämnts i båda avsnitten, vilket innebär att mycket i vår teori angående affärs-
processer stämmer. Det har framkommit en del nya aspekter genom vår undersökning som vi 
inte behandlat i teorin, vissa är specifika för ett visst företag medan andra kan anses vara mer 
generella. En aspekt eller fördel som framkommit under intervjuerna är att företag kan 
förbättra sin kundservice och att denna fördel i många fall är det primära syftet vid ett in-
förande av elektronisk affärssamverkan. Vi har nämnt detta under leveransprocessen i teorin, 
men kundservice verkar vara en fördel som kan erhållas i samtliga affärsprocesser. En annan 
fördel som vi inte berört i teorin är att en elektronisk hantering av fakturor kan underlätta 
sökning då arkivering sker i datorn samt att attestering kan ske enklare när dokument inte 
behöver utbytas fysiskt mellan olika parter.    
 
5.2.3 Strategiska fördelar 
 
Strategiska fördelar som kan erhållas enligt teorin är lojalitet och långsiktigt partnerskap, 
effektivare rutiner, bättre planering och uppföljning, enklare att konkurrera internationellt, 
ändrade arbetsuppgifter och rationaliseringar av t ex personal. Det kan i många fall vara svårt 
att mäta dessa vinster/fördelar men vi har i vår undersökning ändå försökt få respondenterna 
att nämna några strategiska  fördelar som de fått genom användandet av elektronisk affärs-
samverkan. Vi efterfrågade inte något penningbelopp utan en mer verbal förklaring av dessa 
fördelar.  
 
Enligt Olle Burström på IBS kan företag med en effektivare hantering ge en bättre kund-
service, få bättre underlag för förhandling med leverantörer och bättre priser. Han ser även ett 
marknadsvärde i det här med elektronisk hantering av dokument. En strategisk fördel som 
Hans Gum nämner är att de pengar som kommunen sparar genom elektroniska affärer istället 
kan användas till andra saker i kärnverksamheten. Umeå kommun ser även det här med elek-
tronisk affärssamverkan som något strategiskt för deras leverantörer, att företagen i deras 
omgivning tidigt är med och satsar på den här typen av teknik. På Partek Forest försöker de 
öka kundernas lojalitet genom att ha system som är enkla att använda, ge snabb leverans och 
på så sätt ge kunden trygghet. Även Ralf Späth och Maria påpekar att de vill underlätta för 
kunden genom att erbjuda enkla system som kunderna vill beställa på. Flera av 
respondenterna tror att den personliga kontakten kommer att öka eftersom mindre tid går åt 
till rutinarbete och därför kan tiden istället läggas på mer väsentliga bitar.  
 
I intervjuerna har de flesta av teorins strategiska fördelar bekräftats. Det som inte direkt har 
berörts är planering och uppföljning samt internationell konkurrens. De här delarna har vi fått 
väldigt lite information om från våra respondenter och eftersom vi inte erhållit tillräckligt 
underlag kan vi inte uttala oss om vår teori stämmer eller inte rörande just dessa faktorer. Det 
har framkommit under intervjuerna att elektroniska affärer kan ses som ett konkurrensmedel 
men det är bara Lars Örtengren på Partek Forest som nämnt något om den internationella 
sidan av detta. Han säger att deras Onlinesystem som är öppet nästan dygnet runt underlättar 
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för deras utländska kunder samtidigt som systemet inte kräver att personal finns på plats. 
Orsaken till varför frågan inte behandlats under övriga intervjuer kan bero på att de flesta av 
våra respondenter endast agerar på den inhemska marknaden. 
 
5.3 Nackdelar och problem 
 
De nackdelar och problem som vi har tagit upp i teorin handlar mycket om systemen t ex hög 
kostnad, säkerhetsaspekter, kunskapskrav och om det nya systemet ska integreras med det 
befintliga affärssystemet. Genom vår empiriska undersökning har vi kunnat konstatera att 
företag inte behöver investera i ett eget system utan det finns alternativa lösningar som är 
billigare t ex Lindebergs Grant Thorntons Kontoret Online och Umeå Kommuns system för 
300 kronor i månaden. Enligt teorin ska systemet helst integreras med företagets affärssystem 
för att elektroniska affärer ska fungera bra och det har även flera respondenter påpekat. Det är 
enbart Per Nordström på Lindebergs som har betonat att elektroniska affärer kan medföra att 
vissa företag slås ut pga att de saknar kompetens och ekonomiska resurser. Dock har det 
framkommit i flera av intervjuerna att en nackdel kan vara att företagen blir mer 
teknikberoende. En nackdel som endast vår respondent på Mejeriföretaget har nämnt är att 
varje meddelande som sänds via EDI är förknippade med höga transaktionskostnader. Tanken 
med EDI, enligt teorin, är just att det blir lönsamt vid stora volymer, men Mejeriföretaget vill 
få ned antalet meddelanden. Detta är tvärtemot vår teori men kan bero på att företagets 
system inte är färdigutvecklat och att varje meddelande fortfarande kräver visst manuellt 
arbete.  
 
Vi har skrivit att en nackdel kan vara att personal blir utan arbete då arbetsuppgifter auto-
matiseras och förändras. Det här resonemanget håller våra respondenter inte med om. De 
anser istället att lättare arbetsuppgifter kan förändras och bytas ut mot mer kvalificerade. Då 
rutinarbete försvinner frigörs tid som kan användas till att bygga upp affärskontakterna och 
därmed skapa en bättre kvalitet i relationerna. Vissa nackdelar som tagits upp under inter-
vjuerna har varit speciella för just det företaget varför vi inte går närmare in på dessa. 
 
Något som vi i teorin har nämnt som en nackdel är att den personlig kontakten mellan företag 
minskar, men som vi tidigare har nämnt under strategiska fördelar (5.2.3) tror flera av 
respondenterna att den personliga kontakten snarare kommer att öka om företag använder sig 
av elektronisk affärssamverkan.  
 
5.4 Implementering 
 
För att ett införande av elektronisk affärssamverkan i företag ska medföra många för-
delar/vinster måste företagets rutiner förändras, inte bara en automatisering av företagets be-
fintliga rutiner. Företag kan välja att förändra alla informationssystem samtidigt eller en 
process i taget. Enligt teorin är det dessutom viktigt att företagen tänker igenom vilket syfte 
som finns för att införa elektroniska affärer eftersom det är syftet som avgör vilken teknisk 
lösning som väljs och hur implementeringen genomförs.  
 
Att förändra rutinerna är enligt respondenterna viktigt när företag inför elektronisk affärs-
samverkan. Några har till och med sagt att förändring av rutiner och processer är ett måste för 
en lyckad implementering. Det här stämmer väl överens med det resonemang vi hade i teori-
avsnittet. Olle Burström på IBS säger att hur ett företag går till väga för att införa ett nytt 
system, förändra mycket på en gång eller steg för steg, det beror på datamognaden hos re-
spektive företag och vilken förmåga de har att ta till sig nya lösningar. Av de övriga respon-
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denterna har vi uppfattat det som att de har genomfört förändringen successivt. När Umeå 
Kommun började sitt förändringsarbete genomförde de ett antal studier som grundar sig på 
BPR-metodiken och det är den förändringsmetod som vi har redogjort för i teorikapitlet. 
 
De flesta av de intervjuade har sagt att det är viktigt att tänka igenom vilket syfte företaget 
har och vad de vill uppnå. Enligt Per Nordström på Lindebergs bör företag göra en nuläges-
analys av företaget och dess omgivning. Lars Örtengren på Partek Forest anser att företag 
måste försöka se på vad som är kostnadsdrivande och tungt och som företagen måste försöka 
få bort. Vi anser att en nulägesanalys eller en analys av vad som är kostnadsdrivande i före-
taget ingår i arbetet för att ta fram syftet med implementeringen och därmed har det resone-
mang som fördes under implementering i teorikapitlet bekräftats. Något som har framkommit 
i vår empiriska undersökning är att företag bör lyssna på sina kunder t ex vad efterfrågar 
kunderna, vilka är deras önskemål och är de mogna för en förändring. Maria på 
Mejeriföretaget betonar även att företag bör se över vilka kunder de har eller vilka de 
förväntar sig att få i framtiden eftersom det avgör vilket system de ska införa. 
 
Under teoriavsnittet har vi tagit upp fyra olika faser som företag kan genomgå vid ett in-
förande av elektronisk affärssamverkan mellan företag. Vi har inte kunnat fråga om detta 
eftersom det kan vara svårt för företag att veta i vilken fas de befinner sig i, men utifrån den 
information vi erhållit under intervjuerna kan vi konstatera att de flesta av företagen är 
någonstans mellan automatiseringsfasen och reengineeringsfasen. Detta beroende på att 
företagen inte samarbetar elektroniskt med alla sina affärspartners, fortfarande görs många 
moment manuellt samt att det är enbart vissa affärsprocesser som har automatiserats. 
 
5.5 Framtiden 
 
I teorin har vi nämnt att elektroniska affärer kommer att bli nödvändigt inom en snar framtid. 
Vi kan se i empirin att alla respondenter utom Lars Örtengren på Partek Forest är överens om 
att elektronisk affärssamverkan är en nödvändighet för att företagen ska överleva. 
Respondenternas motiveringar kan däremot skifta allt från att tiden blir knappare varför det 
behövs ett tekniskt hjälpmedel, hänga med i den tekniska utvecklingen eftersom ny teknik är 
en konkurrensfördel och till att det är framtidens sätt att göra affärer, det finns inget alternativ 
utan är ett måste och företag kan inte avstå. Lars Örtengren säger däremot att vissa företag 
kanske måste avstå från att införa elektroniska affärer eftersom det kan innebära en alltför 
stor kostnad om de måste utveckla ett eget system.  
 
Trots att EDI funnits i så många år har det inte fått den genomslagskraft som många trodde, 
utvecklingen går istället mot Internet och webbtekniken. De flesta respondenter anser att det 
kommer att bli mer Internetbaserade lösningar gällande elektronisk affärssamverkan. Per 
Nordström på Lindebergs är en av dem som tror på Internetlösningar men han säger att före-
tagen måste beakta säkerheten med den sortens lösning. Några av de intervjuade säger att 
EDI kommer att finnas kvar ganska länge eftersom det är ett säkert och beprövat kommunika-
tionssätt medan en respondent tror att EDI kommer att dö ut eller få en reducerad använd-
ning. Maria på Mejeriföretaget hoppas på att framtidens elektroniska handel kommer att ske 
digitalt genom en strömkabel utan stora nätverk eller modem. Hon tror att det är då 
elektronisk handel kommer att få stor spridning och bli något självklart.  
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Kravet att införa elektronisk affärssamverkan kommer, enligt teorin, både från den offentliga 
sektorn, andra kunder och leverantörer. Många av våra respondenter menar att de använder 
sig av elektronisk affärssamverkan för att underlätta för sina kunder och för att de har det som 
önskemål. Vi har inte fått någon information under intervjuerna som tyder på att det är leve-
rantörerna som ställer krav på elektronisk hantering av dokument, däremot har flera respon-
denter sagt att den offentliga sektorn ställer krav på att företag ska kunna tillhandahålla lös-
ningar för elektronisk affärssamverkan.  
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