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4. Empiri 
 

 det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt 
att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar 

vi företaget och respondenten för att sedan gå in på system, elektronisk affärssamverkan, 
nackdelar och problem, implementering för att till sist nämna något om framtiden. Direkta 
citat kommer att anges i kursiv stil för att dessa lätt ska kunna identifie

 I
ras. 

 
4.1 Olle Burström, IBS 
 
4.1.1 Allmänt 
 
Olle Burström arbetar som regionchef på IBS i Umeå och har arbetat inom branschen sedan 
1969. IBS-koncernen är en av världens ledande distributörer av affärssystem och har dotter-
bolag i 20 länder. I Sverige har IBS 600 anställda fördelat på ett 20-tal orter från Luleå i norr 
till Malmö i söder. Företaget är börsnoterat på Stockholms Fondbörs sedan 1985 och huvud-
kontoret ligger i Stockholm. IBS affärsidé är att stödja, effektivisera och utveckla affärs-
processer och kompletta affärssystem som ökar konkurrenskraften och lönsamheten hos sina 
kunder, det är affärssystemen som är grundstommen i företaget. Företaget utvecklar 
affärssystemet ASW (Application Software), vilket är en komplett produkt som innefattar allt 
från material- och produktionsstyrning, logistik till fakturering, redovisning och naturligtvis 
även e-handelslösningar i olika former. Olle Burström menar att deras kunder generellt sett är 
medelstora och lite större företag. 
 
Kontoret i Umeå har ett 50-tal anställda och tillhör ett bolag inom IBS-koncernen som heter 
IBS Norra Norrland. De arbetar med affärssystemet ASW men har även en ren konsultverk-
samhet, försäljning av datautrustning och tillbehör samt ASP (Application Service Provider). 
ASP innebär att man hyr ut program till företag och IBS ansvarar för drift och underhåll. 
 
4.1.2 System 
 
IBS erbjuder företag sin produkt ASW som har ett antal olika moduler som kan stödja elek-
tronisk affärssamverkan mellan företag. Bland annat finns det något som kallas Procurement 
som har att göra med inköp, vilket är en viktig del i företaget. Det handlar om att kunna 
kommunicera med sina leverantörer, göra elektroniska beställningar, ha kontroll över 
produktkataloger och priser mm. Företaget kan även tillhandahålla lösningar för elektroniska 
fakturor, ja överhuvudtaget elektronisk hantering av dokument som utbyts t ex mellan kund 
och leverantör och mellan konsument och grossist i alla led. IBS kan tillhandahålla både 
traditionella EDI-lösningar och olika webblösningar. 
  
4.1.3 Elektronisk affärssamverkan 
 
Olle Burströms definition på elektronisk affärssamverkan är: ”om man ska försöka förenkla 
det på något sätt så är det väl som jag ser det en kommunikation mellan företag som är 
papperslös.” Det som driver företagen att använda sig av elektronisk affärssamverkan är att 
företagen vill tjäna pengar, det är enligt Olle Burström det uppenbara syftet. 
 
För att beskriva vilka effektivitetsvinster som företag kan göra om de inför elektronisk affärs-
samverkan använde Olle Burström sig av exemplet Procurement. Han anser att ”vad före-
tagen ofta inte vet, det är vad det kostar att hantera det här flödet eller den här processen 
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från det att man gör en beställning eller skickar ut någon slags beställning eller inköpsorder 
eller vad det nu är för någonting tills man fått in det här i lagret, fått leverantörsfakturorna 
och betalat fakturorna. Med en elektronisk hantering av det här så kan man helt enkelt skippa 
ett antal steg i en process. Bara där kan man nog ganska enkelt visa på att man kan tjäna 
väldigt stora pengar på det här, naturligtvis beroende på hur stora volymer man har. Men 
redan där kan man påvisa ganska snabbt att man gör penningmässiga vinster.” Ett annat 
exempel är de fördelar som kan erhållas genom att man använder elektroniska fakturor. Vid 
en förfrågan om en faktura behöver man inte gå och leta i pärmar utan man har allt i datorn. 
Man behöver inte tänka på att ha stora arkiv i alfabetisk- eller ankomstnummerordning eller 
dylikt utan du har hela lagringen elektroniskt. Ett ytterligare steg är att kunna göra elektronisk 
attest av dessa fakturor. 
 
Det finns naturligtvis en del strategiska fördelar med en elektronisk hantering av dokument. 
Enligt Olle Burström finns det ett marknadsvärde i sådant här, har man en effektiv hantering 
kan man ge en bättre service till kunderna t ex genom att snabbt kunna ta fram information. 
Företag kan också göra ”vinster som kanske kan vara svåra att peka på dvs att jag får en 
bättre kontroll på mina leverantörer, att jag kan få bättre underlag för att förhandla med 
dem, få bättre priser, få högre kvalitet och sådana saker. Det är lite svårt att påvisa dem men 
det är effekter som man definitivt får utifrån en sådan här hantering.” 
 
4.1.4 Nackdelar och problem 
 
Företagen blir mer och mer teknikberoende och på så vis kan man säga att företagen blir mer 
känsliga och sårbara, men om det är en nackdel eller inte vet inte Olle Burström. Vid inför-
ande av nya rutiner och nya processer måste företagen genomgå en mognadsprocess. ”Det 
finns väl inget företag där allting går så att säga helt pang bom smärtfritt igenom, det är ju 
alltid vissa saker som man måste ta om igen eller förändra eller på något sätt förankra i alla 
fall.”   
 
Problemet med Internet som kommunikationslösning är att det är ett öppet nät som alla har 
tillgång till på något sätt och där företag bör tänka på att t ex kryptera data. Men Olle 
Burström betonar även att det finns möjligheter inom Internet att ha egna kanaler, så kallade 
VPN-förbindelser. Om man jämför så är egna eller hyrda linjer (EDI) säkrare, både funk-
tionsmässigt och sekretessmässigt, än Internet. 
 
4.1.5 Implementering 
 
Det viktigaste som företagen bör tänka på vid en eventuell implementering är att de måste 
veta vad de vill uppnå, vilken målsättning man har, vad det innebär och vilka konsekvenser 
det kan få för företaget. Det är en ganska stor apparat att införa denna typ av rutin eller pro-
cess. Företag måste även förändra sina processer och sitt tänkande för att en implementering 
ska bli lyckad. Ett nytt affärssystem kan sällan införas utan att du på något sätt påverkar pro-
cesserna, anser Olle Burström. Hur ett företag går tillväga för att införa ett nytt system, för-
ändra mycket på en gång eller steg för steg, beror på datamognaden hos respektive företag 
och vilken förmåga de har att ta till sig nya lösningar. Har de en god datamognad kan de ta 
till sig en ”större kaka” vid samma tillfälle. 
 
IBS försöker självklart ”puscha” för det här eftersom de arbetar med det och det finns i deras 
produkter. De är stora optimister gällande elektronisk affärssamverkan men ett införande 
måste ske i samråd med företagen, de måste ju förstå vad det innebär. ”Vi driver aldrig ige-
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nom eller försöker inte ens driva igenom ett projekt där vi inte känner 100% engagemang 
och 100% förståelse från kunderna.”  
 
4.1.6 Framtiden 
 
Olle Burström tror att det här med elektronisk affärssamverkan är ett måste för företagen. Nu 
för tiden ska allt gå fortare och fortare och tiden blir allt knappare därför behövs tekniska 
hjälpmedel eller system som stöd för att klara av det här. Han anser även att lösningarna 
kommer att bli allt mer Internetbaserade eftersom denna typ av kommunikation är flexibel 
och billig. Men trots detta kommer EDI att finnas kvar ganska länge eftersom det är ett säkert 
sätt att kommunicera på. IBS har i flera fall hjälpt till att skapa system som kan kombinera 
Internetlösningar med EDI. 
 
4.2 Hans Gum, Umeå kommun 
 
4.2.1 Allmänt 
 
Umeå kommun är en stor arbetsgivare och köpare i den region där de finns. De köper varor, 
tjänster och gör upphandlingar för ungefär 750 miljoner kronor per år. Hans Gum är upp-
handlingschef och arbetar på upphandlingsbyrån inom Umeå kommun. Deras främsta arbets-
uppgifter är att sluta de större, långsiktiga avtalen för kommunen sk ramavtal, vilka svarar för 
ungefär hälften av kommunens inköp. Dessa avtal reglerar köpevillkoren och sedan kan 
många anställda inom kommunen kontinuerligt beställa varor och tjänster utan att behöva 
förhandla om t ex priser.  
 
4.2.2 System 
 
Kommunikationen som Umeå kommun använder sig av är EDI men det är ett webbaserat 
system på så sätt att kommunen inte installerar systemet hos varje klient utan de har instal-
lerat en server hos sig själv och sen har användarna tillgång till denna server via en browser. 
Kommunens leverantörer har levererat sina priskataloger till kommunen via EDI och dessa 
ligger i servern. ”För oss är vägen ganska ointressant utan det viktiga är att det går snabbt 
och billigt kommer fram. Resonemanget om Internet eller inte Internet i det här systemet har 
inte varit speciellt intressant fram till nu, Internet kommer att bli bärande det är jag helt 
övertygad om men EDI är en gammal och beprövad, säker väg som man inte ska förakta.” 
 
4.2.3 Elektronisk affärssamverkan 
 
När vi pratar om elektronisk handel eller elektroniska affärer, så menar vi relationen mellan 
våra ramavtalsleverantörer och oss säger Hans Gum. 
 
Umeå kommun började arbeta med denna typ av frågor 1995-96 då de medverkade i ett 
projekt tillsammans med ett antal andra kommuner i Sverige. Projektet gick ut på att analy-
sera hur den offentliga sektorns handel går till och vilka moment som ingår från det att man 
kommit på att man behöver en vara eller tjänst tills man betalat den. Umeå kommun tog hjälp 
av konsulter och genomförde ett antal processtudier utifrån BPR-metodiken (Business Pro-
cess Reengineering) där syftet var att ta reda på vad det är som kostar i upphandlings-
processen. Det visade sig ”att fakturahanteringen är en ganska liten del i kostnadsbilden, 
ändå pratar alla om fakturor. Den erfarenheten har vi fått i nästan alla våra studier att 
fakturahanteringen kanske står för 10-20% av helhetskostnaden.” Även om kommunen 
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skulle minska sin fakturahantering så skulle det få ganska liten totaleffekt om man inte an-
griper andra delar av processen också. Kommunen har alltså kunnat dra slutsatsen att det inte 
är fakturahanteringen som är mest kostsamt utan det är beställnings- och planeringsfasen som 
är väldigt dyrbar i hela processen. 
 
Drivkraften för att införa elektronisk affärssamverkan för kommunen är enligt Hans Gum att 
försöka effektivisera den administrativa hanteringen inom kommunen. ”Det är en helt eko-
nomisk drivkraft i detta, vi ska spara pengar.” Kommunen försöker spara pengar genom att 
slimma upphandlingsprocessen dvs analysera vilka moment som är onödiga och ta bort dem, 
arbetet ska alltså ske på ett smartare sätt. 
 
Umeå kommun har försökt att effektivisera upphandlingsprocessen genom att lägga ut sina 
anbudsunderlag på webben. Företag som är intresserade av att lägga anbud får registrera sig 
på kommunens hemsida och då skickas information om anbudsförfrågan automatiskt tillbaka. 
Det här har inneburit stora besparingar för kommunen då ett manuellt förfarande innebär 
mycket kopieringsarbete. ”Så det här är ett bra system och det ger en bra service till våra 
leverantörer eftersom de kan få väldigt snabb information.” Däremot så skickas/mottags inte 
anbuden elektroniskt då digitala signaturer ännu inte är godkända och klarar av de sekretess-
krav som finns vid ett anbudsförfarande. Hans Gum säger att i dagsläget skulle kommunen 
tjäna så lite på att elektronisera hela upphandlingsprocessen att det inte finns någon vettig 
investering som skulle löna sig.  
 
Vid beställning via det här elektroniska systemet kan beställaren gå in på en webbplats och 
plocka ihop sin varukorg, beställaren får direkt veta vad varorna kostar och kan sedan direkt 
skicka beställningen. Systemet splittrar sedan automatiskt upp denna beställning på de leve-
rantörer som berörs, beställaren behöver inte själv beställa från varje leverantör. När inköpen 
görs kan gamla inköp användas som mallar, beställaren behöver därmed inte skriva om all-
ting. Umeå kommun försöker öka köptroheten mot ramavtalsleverantörerna och enligt Hans 
Gum räknar man med en besparing på 10 miljoner per år. Köptroheten ska ökas genom att 
identifiera de köp som görs idag och förbättra dessa avtal genom att utnyttja information som 
finns i systemet. Besparingen ska ställas mot kostnaden för system, drift, nätverk och licenser 
som är ca 1,5 miljoner per år. ” Så det är väldig snabb payback kan man säga.” 
 
Grundtanken med det här systemet är att när beställningen är gjord kommer ett ordersvar till-
baka så att man vet att ordern kommit fram. När varorna kommer görs en inregistrering av att 
man fått det man beställt och sedan får man en elektronisk faktura. Om fakturan matchar de 
inregistrerade varorna kan den automatiskt betalas och bokföras i redovisningssystemet, där-
med behövs ingen attestering av fakturan så länge den matchar beställningen. 
 
Umeå kommun ställer nu krav på att deras leverantörer elektroniskt ska kunna ta emot order, 
ge dem order, lägga upp sin priskatalog och skicka fakturor. Kommunen samarbetar med 
företaget Expertsystem som tillhandahåller ett enkelt och billigt system som klarar dessa 
ställda krav, det kan däremot inte integreras med leverantörens affärssystem. Systemet passar 
en liten företagare och kan hyras för 300 kronor per månad. 
 
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. ”Det finns 
ingen besparing som är så enkel och effektiv som att köpa samma vara fast för mindre 
pengar. Så fort vi kan ha system som ger direkta besparingar som kan användas någon 
annanstans så är det en väldigt strategisk fråga att kunna nå dit.” Hans Gum säger också att 
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de gärna vill se det här med elektronisk affärssamverkan som något strategiskt för deras leve-
rantörer. Vi vill att företagen i vår omgivning ska vara tidiga med att satsa på den här typen 
av teknik. ”Ur företagarnas synpunkt är det oerhört strategiskt att man hänger med i den 
utvecklingen. Vi kan gärna hjälpa dem och ett sätt att göra det, även om det inte är det pri-
mära syftet, och det är ju att vi som kommun som en stor köpare ligger i täten och ger de här 
signalerna och ställer de här kraven på våra leverantörer.”  
 
En annan strategisk fördel är om man gör beställning via datorn, vilket kan ske nästan dygnet 
runt, då kan man göra den när man har tid och inte som tidigare då säljaren ringde upp mig 
som köpare när det kanske inte passade. 
 
4.2.4 Nackdelar och problem 
 
De nackdelar som nämns i intervjun är att all teknik har en förunderlig möjlighet till att 
krångla och Hans Gum tycker att driftsäkerheten hittills har varit ett bekymmer och att man 
därmed blir beroende av IT-folk. Företag kan tycka att det är onödigt att investera i ett dyrt 
system som just nu inte lönar sig eftersom det är så få som handlar med det, dessutom kan det 
vara jobbigt att behöva lära sig ett nytt system. Men om man är med från början kan man er-
hålla en kunskap som vida överstiger den ekonomiska insatsen.  
 
En annan nackdel kan vara att förut när man gjorde beställningar via telefon och en vara var 
slut så kunde säljaren ge förslag på ett bra alternativ men när man beställer via datorn så 
missar man denna möjlighet. ”Så visst kan man missa en kvalitet i den dialogen.”  
 
Det som har varit problematiskt för utvecklingen inom området är att programvarorna inte 
varit speciellt bra samtidigt som det har varit ett ljumt intresse från företagssidan, säger Hans 
Gum. Ett annat problem är svårigheten att ta tillvara den tidsvinst som görs när processerna 
slimmas. Processerna är ofta knutna till personella insatser och om en person sparar fem 
minuter och en annan tre minuter genom att göra jobbet på ett effektivare sätt är det inte sä-
kert att den tiden kan fyllas med något som är mer värdeskapande. 
 
4.2.5 Implementering 
 
Under avsnittet elektronisk affärssamverkan har vi nämnt att Umeå kommun gjorde vissa 
studier för att utreda var de största kostnadsbesparingarna kunde göras och dessa studier låg 
till grund för införandet av elektronisk affärssamverkan. De använde sig av konsulter för att 
dra igång det här.  
 
En viktig del för att komma igång ordentligt är att leverantörerna är inkopplade på elektronisk 
handel, varför kommunen ställer krav på detta redan i upphandlingen. Hans Gum informerade 
även om att de har haft en gratis utbildningsdag för några av deras leverantörer för att hjälpa 
dem att komma igång. Orsaken till att just dessa företag fick denna möjlighet var att de är 
stora leverantörer till kommunförrådet, som ska avvecklas under 2001, varför det är viktigt 
att man via det nya beställningssystemet kan nå dessa leverantörer. Enligt Hans Gum ska de 
15 första leverantörerna vara igång under april/maj 2001 men sedan kommer de att gå vidare 
till fler. ”Nu är vi inne i en sådan fas att vi ska ta krafttag för att komma igång med den 
elektroniska handeln. Så länge vi inte har volym på det här så kostar det oss bara pengar och 
vi får ingen intäkt så länge vi har så låg volym som vi har idag.” Idag är det bara någon 
procent av kommunens beställningar och fakturor som sker elektroniskt. 
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4.2.6 Framtiden 
 
”Jag hör till optimisterna som tror att det här är viktigt, det är nödvändigt och det kommer 
att ha framgång.” Det är mindre intressant hur systemen är utformade eftersom de hela tiden 
kommer att förändras men grundidén är fortfarande att vi genom IT-hjälpmedel gör våra 
beställningar, menar Hans Gum.  
 
”Jag tror att överhuvudtaget företag som inte hänger med i en teknisk utveckling försvinner 
på något sätt, inte för att inte kommunen handlar med dem utan för att ska man leva i den här 
världen så måste man hänga med i den teknik som finns. Även om man ju kan vara lite 
fundersam, man behöver ju inte hoppa på alla trender förrän man ser att det fungerar och 
det ger några pengar. Men jag tror att ny teknik kommer alltid att vara en konkurrensfördel, 
så när den väl är bevisad att den ger något positivt till mig själv som företagare måste jag 
vara med i racet.”  
 
4.3 Per Nordström, Lindebergs Grant Thornton 
 
4.3.1 Allmänt 
 
Per Nordström är auktoriserad revisor och arbetar på Lindebergs Grant Thornton i Umeå. 
Lindebergs är en svenskägd revisionsbyrå som finns på 35 orter med 600 anställda, varav 12 
på kontoret i Umeå. Deras internationella samarbetspartner heter Grant Thornton, därav 
namnet. Företagets målgrupp är små och medelstora företag och affärsidén är att tillföra den 
här målgruppen kunskap som de har från revision och redovisning samt att hjälpa företagen 
med tjänster gällande den nya ekonomin. Per Nordström har tidigare arbetat på Törnnerviks 
revision men sedan 1998 är den byrån en del av Lindebergs. 
 
4.3.2 Kontoret Online 
 
Lindebergs revisionsbyrå tillhandahåller ett affärssystem som heter Kontoret Online och 
introducerades på marknaden hösten 2000. Tanken är ”att kunna erbjuda våra kunder alla 
tänkbara tjänster som behövs idag för att hänga med i den här utvecklingen och till en rimlig  
penning då man slipper göra investeringarna själv och allt möjligt annat, utan det sköter vi.” 
Det möjliggör för de mindre företagen att komma in på de här marknaderna och ta del av den 
nya tekniken. Kontoret Online är en flexibel outsourcinglösning där Lindebergs tar hand om 
tekniken och där kunden inte själv behöver installera något utan kopplar upp sig till pro-
grammet via ett användarord och en lösen. Systemet är därför ett underhållsfritt affärssystem 
som kunden hyr och där vi dessutom kan hjälpa till med administrativa uppgifter i den mån 
kunden önskar, säger Per Nordström. 
 
Tekniken som används i Kontoret Online är ASP (Application Service Provider). Systemet 
innebär att om jag som revisor har en kund i Vilhelmina som har det här systemet kan jag gå 
in och styra kundens dator. Därmed kan jag titta på vad den har gjort för något, en direkt 
dialog med kunden om vad som har hänt är därför möjlig.  
 
Priset för denna tjänst är beroende av vilket tjänstepaket kunden väljer och vilken volym av 
fakturor, verifikat mm som kunden har. Kunden får dessutom betala en ersättning för den 
kostnad som vi har för att tillhandahålla systemet. Årskostnaden räknas ut i förväg och be-
talas månadsvis. 
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Idén till Kontoret Online väcktes 1995-96 då det fanns något som hette Toppledarforum som 
verkade för att få ned kostnaderna för den offentliga sektorns administration genom att digi-
talisera hanteringen. Toppledarforum åkte runt i Sverige och propagerade för det här, vilket 
blev vår väckarklocka. De arbetade för att förbättra den offentliga sektorns administration. 
Kommunerna har väldigt mycket pappershantering och kan spara in väldigt mycket pengar 
och jobb genom en digital hantering. Dessutom kopplades det här arbetet till lagen om 
offentlig upphandling som de ville förbättra så att kommunerna inte behöver betala mer 
pengar än de behöver göra för att upphandlingen inte gått rätt till. Utifrån Toppledarforums 
arbete utarbetade vi en modell för att implementera det här i mindre företag säger Per 
Nordström. 
 
4.3.3 Elektronisk affärssamverkan 
 
Vad Per Nordström menar med e-handelslösning är att företag ska beställa, betala och få 
betalt digitalt. Det är affärssystemen som ska hänga ihop inte bara ekonomisystemen. 
 
”När företagen inser att de kan tjäna pengar på någonting, då gör de det.” Idag sker en del 
påtryckningar från kommunen att företagen ska skicka elektroniska fakturor till kommunen 
annars får de betala en avgift på 100 kronor/faktura. Men Per Nordström menar att trycket för 
det här ska komma från kunder och leverantörer, inte från kommunen. Kommer det ett tryck 
utifrån då kommer det här att lyckas i kommunen. 
 
Idag skriver man ut en pappersfaktura, den ska kopieras, den ska postas och tas emot och 
attesteras. Det är många människor som är inblandade i den kedjan. ”Effektivitetsvinsterna är 
ju just detta med alla de momenten som man ska igenom idag i rutinerna, framförallt i större 
företag, man slipper ju detta och det blir en rak lina från den ena parten till den andra.” I det 
elektroniska sättet att arbeta finns inga papper utan allt sker elektroniskt. ”Det är i transak-
tionerna mellan företagen som pengarna tjänas.”  
 
En annan fördel eller vinst man kan göra med elektroniska affärer är att ett digitalt system 
kan minska felkällorna. I en fakturaprocess ingår det många moment t ex skriva en faktura, 
skicka iväg den, ta emot en faktura och registrera fakturan hos mottagare och det kanske är 
flera personer på varje företag som är inblandad. Den mänskliga faktorn medför förmodligen 
större antal fel vid ett manuellt arbete än om de trycker på en knapp i systemen och systemen 
skickar till varandra.  
 
På frågan om det finns några strategiska fördelar svarar Per Nordström att eftersom det är en 
konkurrensutsatt marknad måste de för att överleva och för att ta nya marknadsandelar hänga 
med. Kan man vara först ut med något, som vi nu har varit med Kontoret Online, kan man 
förhoppningsvis ta en större marknad än om vi inte hade gjort det. 
 
Per Nordström tror inte att det blir mindre personlig kontakt mellan företag utan han säger att 
det blir snarare mer kontakt om man inför elektronisk affärssamverkan. 
 
4.3.4 Nackdelar och problem 
 
Några nackdelar som Per Nordström ser med elektroniska affärer är att vissa företag kan slås 
ut pga att de saknar kompetens och ekonomiska resurser. Han säger också att man måste ha 
bra säkerhetslösningar eftersom systemet kan vara känsligt mot intrång eller störningar i tra-
fiken för att en kabel är avgrävd eller något sådant. 
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Ett problem är att företagen än så länge är skeptiska till det här med elektroniska affärer, det 
är en låg mognad för det här hos företagen och det kostar pengar. 
 
4.3.5 Implementering 
 
Vid ett införande av elektronisk affärssamverkan måste rutiner förändras. ”Företag måste 
förändra alltihop, det är det som är vitsen.” Men i ett litet företag handlar det mest om de 
ekonomiska och tekniska frågorna, där är det inte så många rutiner som behöver ändras. 
 
Vid en implementering av ett nytt system bör företag göra en nulägesanalys av företaget dvs 
se över rutiner, personal och ledningsfrågor, anser Per Nordström. Företag bör kolla på sin 
verksamhet men även på sin omgivning, t ex är företagets kunder mogna för att införa ett sånt 
här system. Lindebergs ger råd till företag som funderar på att införa någon slags elektronisk 
affärssamverkan bl a genom sin hemsida och genom att de anordnar företagsdagar där de 
informerar om det här.  
 
4.3.6 Framtiden 
 
Ett enkelt svar på varför företag ska använda sig av elektronisk affärssamverkan är enligt Per 
Nordström ”att gör man inte det så kommer man att försvinna från marknaden därför att det 
här blir framtidens sätt att göra affärer på.” Han tror inte att företag kan avstå utan säger att 
det kommer att bli stora förändringar och företagen måste hänga med annars försvinner de. 
 
Per Nordström tror att det kommer att komma fler Internetlösningar i framtiden och det här 
med säkerheten via Internet kanske man kan lösa med hjälp av egna kanaler sk VPN-lös-
ningar.  
 
4.4 Lars Örtengren, Partek Forest AB 
 
4.4.1 Allmänt 
 
Lars Örtengren arbetar som reservdelschef på Partek Forest AB i Umeå. Partek Forest ingår i 
en finsk verkstadsindustrikoncern som har fyra divisioner: containerhantering, lyfthante-
ringsutrustning, lantbrukstraktorer och skogsmaskiner med lyftutrustning. Partek Forest till-
hör den sistnämnda divisionen, de tillverkar och säljer skogsmaskiner samt reservdelar till 
dessa maskiner. Företaget har fabriker i Umeå, Vindeln, Brasilien och i USA och sedan finns 
det egna säljbolag eller återförsäljare i alla världsdelar utom Afrika. 
 
4.4.2 System 
 
Partek Forest började med elektronisk affärssamverkan 1994 och då skedde kommunika-
tionen via ett uppringt modem. Företaget hade skräddarsytt ett windows 95 baserat system 
som passade med deras dåvarande affärssystem. På den tiden hade alla kunder olika system 
och därför var företaget tvungen att göra speciella anpassningar för olika kunder. 1995 ut-
vecklades systemet till att även omfatta kunder från andra länder, dvs exportmarknaden. Det 
här innebar ännu fler olika anpassningar till systemet, t ex hur ringer man upp modemet från 
Brasilien. Efter några år bytte Partek Forest datorer och affärssystem, det här innebar en hel 
del problem eftersom det egenutvecklade systemet inte längre passade och dessutom började 
kännas omodernt. Företaget ville hitta en e-handelslösning som istället för uppringt modem 
använde sig av Internet, vilket hittades i Mapics affärssystem. 
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Partek Forest använder ett amerikanskt affärssystem som heter Mapics. Mapics är ett 
standardsystem som innehåller en lösning för e-handel via Internet som är integrerad med 
övriga delar i affärssystemet. Fördelen med att använda sig av ett standardsystem är att upp-
graderingar kan ske kontinuerligt och då kan man hänga med i den tekniska utvecklingen. 
Oberoende var i världen kunderna befinner sig kan de via en server i Finland logga in sig hos 
oss. De behöver inte köpa något speciellt system, programvara eller modem, utan kan via 
Internet koppla upp sig mot vårt system, säger Lars Örtengren. 
 
Företaget har ett elektroniskt Onlinesystem där kunderna kan koppla upp sig mot deras 
system mellan klockan 4 på morgonen till klockan 24 på kvällen. Det är en bra lösning då vi 
säljer globalt och våra utländska kunder kan beställa och få svar på frågor fast vi inte har 
någon personal på plats här i huset säger Lars Örtengren. USA ligger t ex 6 timmar efter oss 
och de är inne på kvällen och lägger en order, varorna plockas på morgonen och kan skickas 
iväg klockan 10 dagen efter ordern är lagd. Kunderna kan se vårt artikelregister, priser, 
lagersaldo, beställa varor samt få uppgifter om redan lagda order. 
 
4.4.3 Elektronisk affärssamverkan 
 
När vi införde elektronisk affärssamverkan fanns det inget yttre påtryckningskrav säger Lars 
Örtengren, utan vi såg bara möjligheten att förbättra oss mot konkurrenterna. Kundservice är 
enligt Lars Örtengren deras största drivkraft för det här med elektronisk handel. Kunderna ska 
inte behöva sitta i telefonkö hos en kundservicestation för att få svar på enkla standardfrågor 
utan det är bättre att de kopplar upp sig mot Internet för att få svaren. Det här innebär att både 
vi och våra säljbolag/återförsäljare kan minska sina resurser. ”Man låter kunden göra jobbet 
men samtidigt får de snabbare svar, de vinner på det och vi vinner på det. Det här tar bort 
otroligt mycket av mindre kvalificerade jobb, alltså att gå från att vara ordermottagnings-
funktion till att bli mer och mer en kundsupport, teknisk service och dialog.” Om vi inte hade 
haft Onlinesystemet hade vi behövt anställa mycket mer personal till vår kundservice-
avdelning. 
 
Partek Forest använder inte något elektroniskt system när de kommunicerar med sina leve-
rantörer, dvs inköp, förutom med en leverantör på försök. Inköpsfunktionen innebär i dags-
läget att inköparen gör en leveransplan, där underleverantören får veta ungefär när Partek 
kommer att behöva vissa komponenter så att de kan planera och köpa hem de råvaror som de 
behöver för att tillverka komponenten. Leveransplanen skrivs ut automatiskt men skickas sen 
via fax till leverantören. Enligt Lars Örtengren arbetar företaget för att få en lösning där detta 
ska kunna skickas från dator till dator och där båda parter får informationen integrerad direkt 
i affärssystemet, för man ska ju minska administrationen. ”Om vi har en smart lösning här 
och så får de ett papper så måste de i sin tur knappa in det här, vilket är ett ytterligare 
merarbete och ytterligare administrativ resurs som går åt.” 
 
Det är framför allt på försäljning av reservdelar som vi arbetar elektroniskt. När kunden går 
in i Onlinesystemet kan de se vilka artiklar vi har, vårt lagersaldo, när de lägger en order får 
de direkt veta vad priset på ordern är och när ordern registreras går den direkt ut på truckarna. 
Truckarna har en dataskärm där ordern syns och istället för att plocka efter en pappersplock-
lista som det var förut så ligger allt på datorn. Vi har flera olika truckar som plockar olika 
slags artiklar och systemet fungerar så att ordern automatiskt delas upp på de olika truckar 
som behövs för att färdigställa ordern. När alla varor är plockade skrivs det första papperet ut 
dvs följesedeln. Kunderna har inte det här systemet integrerat i sitt affärssystem vilket enligt 
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Lars Örtengren innebär ett dubbelarbete för dem eftersom de måste knappa in informationen 
både i vårt system och i sitt eget system. 
 
Lars Örtengren säger att om vi kan göra kunderna trygga, t ex genom att ha hemma de varor 
de behöver, ge snabb leverans och att ha ett system som är enkelt att använda, då kan vi öka 
kundernas lojalitet. Han menar att deras säljbolag och återförsäljare redan idag är lojala efter-
som de är knutna till oss genom avtal, men att ha ett marknadsmässigt pris är viktigt för att 
kunderna ska förbli lojala. 
 
4.4.4 Nackdelar och problem 
 
En nackdel med dagens system är ju att det än så länge innebär mycket dubbelarbete eftersom 
systemet inte är integrerat med kundernas affärssystem. Något annat som Lars Örtengren på-
pekar som en nackdel är att det här systemet underlättar jämförandet av priser. Eftersom man 
Online kan se vilka priser vi erbjuder kan man också lättare kolla vad våra konkurrenter kan 
erbjuda för priser eller fråga om de kan göra ett bättre pris än vi. 
 
Några problem som företaget har upplevt är att systemet är på engelska och alla kunder kan 
inte engelska och om man inte känner sig trygg med språket så känner man sig inte heller 
trygg med systemet. 
 
4.4.5 Implementering 
 
När man inför ett nytt system måste man försöka se på ”vad som är kostnadsdrivande, admi-
nistrativt drivande och tungt, som vi måste försöka få bort.” Ett exempel är att automatiskt 
kunna ge kunder information och svar på standardfrågor. 
 
Lars Örtengrens råd till andra företag som tänker införa elektronisk affärssamverkan är bl a 
att man måste tänka igenom syftet med införandet, vad man vill samt om systemet ska inte-
greras med det egna affärssystemet. Företag måste också ta reda på vilka frågor från 
kunderna som återkommer hela tiden och som man därför vill få bort genom att systemet 
automatiskt ska kunna svara på dessa. Vilka som är de vanligaste standardfrågorna kan man 
ta reda på genom att intervjua personalen eller genom att fråga kunderna. Säkerheten är en 
annan sak som man bör tänka på. Han fortsätter och säger att om man arbetar med lager och 
kunden ska kunna se lagersaldot så måste man vara säker på att saldot stämmer samt att lagret 
uppdateras i realtid. Ett sista råd är att om man arbetar på exportmarknaden så måste man 
tänka på det här med språket då alla kunder inte kan engelska.  
 
4.4.6 Framtiden 
 
På frågan om elektronisk handel är något för framtiden fick vi svaret att de skulle aldrig 
kunna gå tillbaka till hur det var förut eftersom de jobbar globalt och det kräver en stor 
resursinsats vad gäller öppettider och service. Lars Örtengren tror att andra företag kanske 
måste avstå från att införa elektroniska affärer eftersom det kan innebära en alltför stor kost-
nad om de måste utveckla ett eget system. 
 
Partek Forest håller på att utveckla ett nytt system för elektroniska affärer och syftet med det 
är att kunna koppla ihop företagets olika säljbolag och lager runt om i världen. Det är ett 
samarbete med fem företag och systemet ska ha fem olika varumärken i samma system. 
Kunderna som köper reservdelar till flera olika varumärken kommer därmed att känna igen 
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sig i systemet eftersom alla märken har samma system. Att kunna koppla ihop olika lager kan 
innebära att om vi i Umeå får en order på en vara som vi just nu saknar i lager, så ska vi 
kunna gå in i alla andra lager inom företaget för att se var varan finns och sen be att de 
skickar den här varan direkt till kunden, istället för att varan ska behöva gå via oss. Det är på 
så sätt ”vi ska korta ned ledtider och minska lager” säger Lars Örtengren.  
 
Det nya systemet ska integreras med kundernas affärssystem så att information bara behöver 
registreras en gång, för det är då man får en tidsvinst. Dessutom menar Lars Örtengren att de 
måste börja använda sig av elektronisk fakturering, då behövs ingen kuvertering eller att fel 
faktura hamnar i fel kuvert. ”Man måste minska administrationen på ett smart sätt.”  
 
”Det jag saknar i systemet och som är väldigt väsentligt för nästa generations e-handel är 
skeppningsstatus.” Skeppningsstatus skulle innebära att när varan är packad och skickas iväg 
får kunden ett meddelande om detta, samt vilket transportsätt och vilket sändningsnummer 
varorna har. Då kan kunderna gå in på kurirföretagets hemsida och följa godset hela vägen, 
istället för att ringa vår kundserviceavdelning för att få veta när varorna ska komma.   
 
4.5 Ralf Späth, ABB Control 
 
4.5.1 Allmänt 
 
Ralf Späth arbetar på ABB Control i Västerås och han har arbetat där i 10 år. Hans två 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att han är sk key account dvs nyckelkundsansvarig för affärs-
området grossister och dels har han ansvar för e-handeln.  
 
ABB-koncernen är uppdelade på väldigt många företagsenheter över hela världen och har 
totalt cirka 160 000 medarbetare varav ABB Control är ett av dessa företag. I Västerås till-
verkas stora kontaktorer, elektroniska mjukstartare, tryckknappar, signallampor mm. ABB 
Control har två verksamhetsgrenar, det ena är att de tillverkar och säljer lågspännings-
produkter och det andra är att de säljer produkter från andra ABB-företag inom affärsområdet 
lågspänningsprodukter. De kan alltså ge ett totalerbjudande vad gäller lågspänningsprodukter 
till sina svenska kunder. ABB Control omsätter nästan 700 miljoner kronor per år och har ca 
350-400 medarbetare. 
 
4.5.2 System 
 
ABB Control använder sig av både EDI och Internetbaserade lösningar. De kör full EDI med 
vissa kunder och EDI är ju egentligen till för rena affärstransaktioner dvs beställningar, be-
ställningserkännanden, fakturor osv, men vad det gäller informationshantering så är det 
webben som gäller, säger Ralf Späth. De använder sig av elektronisk hantering i hela pro-
cessen från order och beställning till betalning när det gäller vissa kunder, men elektronisk 
affärssamverkan sker med alla typer av företag. 
 
4.5.3 Elektronisk affärssamverkan 
 
Ralf Späth ser elektronisk affärssamverkan som ett samarbete eller en kommunikation mellan 
kund och leverantör, ”all kommunikation är ju till viss del ett samarbete, en relation, mellan 
två parter. Om vi lägger in det som samverkan så är det egentligen det det handlar om,  
e-business. E-business är inte alltid just de faktum att det är handel som pågår.” Det är alltså 
inte enbart transaktioner som vår respondent anser ingå i elektronisk affärssamverkan utan 
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han nämner även att ha all information samlat på ett ställe och göra den lätt tillgänglig. ” Det 
är väldigt mycket det det handlar om, att underlätta för kunden att göra affärer i ett led och 
därmed också naturligtvis att se till att kunden gillar att göra affärer med oss och köpa våra 
produkter i en förlängning.”  
 
Orsaken till att ABB Control använder sig av elektronisk affärssamverkan är att underlätta för 
kunden. ” Har kunden lätt att göra affärer med oss så gör han också affärer med oss, det är 
det det handlar om.” Enligt Ralf Späth måste de se till att de är bra på att ge kunden även 
mjuka värden t ex tillgänglighet rent fysiskt dvs på deras produkter men även på deras per-
sonal samt naturligtvis även på information. Det primära syftet för ABB Control är att ut-
nyttja elektronisk hantering av information för att göra något bra för kunden. En biverkan av 
det är att vårt företag blir lite mer strukturerat och får förbättrad kommunikation med hjälp av 
det här, menar Ralf Späth. 
 
Det som påverkade ABB Control för 10-15 år sedan till att införa någon form av elektronisk 
affärssamverkan var att förbättra datakvaliteten och effektivisera processerna, men i 
dagsläget är anledningen att lätt tillgängliggöra information. Det har inte funnits några 
påtryckningar utifrån att börja med detta utan Ralf Späth anser att det är ett fantastiskt 
verktyg för att underlätta för deras kunder.  
 
De effektivitetsvinster som företaget har gjort eller förväntas göra är enligt vår respondent att 
”effektivisera åt kunden och se till att han har det underlag och det material som han be-
höver och framförallt göra det så lättillgängligt som det bara går. Då har vi i princip vunnit 
matchen, då har vi kommit väldigt långt.” Om kunden själv kan lägga en order via sitt eget 
affärssystem in i vårt affärssystem så betyder det att jobbet bara behöver göras en gång 
istället för två. Dessutom kan effektivitetsvinster göras genom att kunden och vi själva inte 
behöver lägga ned tid på rutinsaker och det frigör tid så att vi kan umgås mer. Kunden får 
mer tid för oss och vi har mer tid för kunden och när vi träffas kan vi istället diskutera de 
saker som är konkreta för affären.  
 
Enligt Ralf Späth finns det också strategiska fördelar med att använda sig av elektroniska 
affärer. Han menar att om man t ex tar EDI som är en dyr lösning eftersom man måste koppla 
ihop affärssystem och att göra det är förenat med en stor kostnad. Har du få transaktioner blir 
kostnaden både hos kund och leverantör väldigt hög per transaktion. ”Om kunden har inves-
terat en slant i att anpassa sitt eget datasystem så är det naturligtvis så att han kommer att ha 
viss ovilja att kanske gå till en annan leverantör, dvs du har knutit kunden lite närmare till 
dig.”  
 
Ralf Späth menar att det inte riktigt är samma sak när man använder sig av webblösningar. 
Lika väl som du går in på www.abb någonting så kan du gå in på www.någonting konkurrent. 
Men om kunden upplever det som lättast att göra affärer med just ABB så har vi helt 
strategiskt knutit honom närmare oss. ”I grund och botten, alla människor, det spelar ingen 
roll vad de säger, alla är på ett eller annat sätt lata. Det är minsta motståndets lag som 
gäller, i allt man gör. Du har ett mål och sen vad är lättaste vägen att ta mig dit. Om vi ser 
till att det är lättast för kunden att göra sina affärer med oss, i grund och botten, ja då har vi 
vunnit matchen.” Ralf Späth poängterar dock att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda  
t ex att de har rätt produkt och rätt pris men rätt pris behöver inte nödvändigtvis vara billigast 
pris. 
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4.5.4 Nackdelar och problem 
 
Vår respondent anser att det är klart att det finns svårigheter med att införa elektronisk affärs-
samverkan men han ser inga direkta nackdelar som är värda att lyftas fram. ”Hela den här 
processen gör du inte med en fingerknäppning.” De svårigheter som ABB har upplevt är att 
det finns så många olika bolag i koncernen och varje bolag har byggt upp ett eget sätt att 
hantera information. Nu ska det vara enhetligt med de andra företagen och informationen ska 
hanteras i samma datasystem som den resterande koncernen. Införandet har enligt Ralf Späth 
”inneburit en del hårt arbete för många parter och som verkligen tagit i från knäna för att få 
det här till stånd.” De tekniska bekymren har tagits om hand av programmeringsfolk men att 
säga att det här är lätt och smärtfritt vore en lögn.  
 
4.5.5 Implementering 
 
Implementeringen av elektroniska affärer i en sådan decentraliserad organisation som ABB 
är, med 1000-talet enskilda företag, har förändrat deras processer något enormt och kommer 
att resultera i att deras processer kommer att bli oerhört mycket effektivare efter det här. Ralf 
Späth förklarar att all produktdata ska läggas upp på samma sätt i en enhetlig databas och det 
har betytt ett stort steg framåt för att helt enkelt underlätta för kunden men även för de själva. 
Det ger dem en chans att lära från varandra inom ABB-koncernen. Om vi nu får ihop våra 
egna processer med övriga syster- och broderföretag inom koncernen, så att vi gör saker på 
ett enhetligt sätt och att vi får all information i ett stort gigantiskt bibliotek kommer även det 
att effektivisera våra egna processer säger Ralf Späth. Allt finns då på ett och samma ställe. 
 
Att införa EDI är enligt Ralf Späth relativt enkelt, du behöver en server som kan hantera edi-
fact och egentligen översätta två olika koder dvs översätta kundens system till något som vi 
kan begripa och sedan översätta det vi kan prestera till något som kundens datasystem kan 
begripa. För att genomföra detta tar man kontakt med någon som kan hantera det här t ex 
konsulter.  
 
När det gäller den webbifierade delen så har det både varit interna parter och externa leve-
rantörer inblandade när de har byggt det nya affärssystemet, arbetet pågår fortfarande för det 
är ännu inte klart. Ralf Späth tror inte att det någonsin kommer att bli klart eftersom det är en 
väldigt komplex lösning som hela tiden måste vara underställd till förändring och förbättring 
osv. 
 
De viktigaste råden som Ralf Späth kan ge till företag som funderar på att införa en elek-
tronisk lösning i sitt affärssystem är att vid e-handel och e-business osv är det framförallt 
viktigt att lyssna av väldigt mycket och noggrant vad deras kunder förväntar sig och vill ha. 
”Lyssna på den som ska använda applikationen, vad är det han vill ha, vad har de för 
önskemål, vad har de för krav?” Detta för att det inte enbart ska bli någon ingenjörsprodukt 
som de sedan måste övertyga kunden om att använda. 
 
4.5.6 Framtiden 
 
Vad gäller systemen så är Ralf Späth helt övertygad om att EDI kommer att dö ut. Även om 
EDÌ inte dör så tror han att den kommer att få reducerad användning. Det svåra är, enligt vår 
respondent, vad som egentligen är EDI och vad som är en webblösning eftersom båda bygger 
på att det är en tråd som på ett eller annat sätt går mellan två datorer.  
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”The sky is the limit.” Ralf Späth tror att det här området kommer att utvecklas enormt och 
det kommer att komma möjligheter som vi idag överhuvudtaget inte har någon som helst 
möjlighet att se. Det är upp till användarna att bygga de här systemen utefter det vi vill och 
det vi kommer att ha nytta av, det är bara fantasin som sätter sina begränsningar. Han tror 
dessutom att det är en nödvändighet för företagen att vara med på det här annars kommer de 
inte att kunna överleva. ”Jag menar, det här med information och informationssamhället osv 
det kommer att påverka oss alla.” Det gäller att applicera de här elektroniska lösningarna 
eller elektroniska möjligheterna i våra befintliga affärer. Om ett företag säger att det här med 
elektronisk handel inte är något för vårt företag ja då tror Ralf Späth att, eftersom företagets 
kunder kommer att gå ut på webben för att leta information om företaget och deras produkter 
men det hittar inget där, då blir det svårt. ”Det finns inget alternativ, ett måste.” 
 
4.6 Maria, Mejeriföretaget 
 
4.6.1 Allmänt 
 
Företaget är ett medlemsägt mejeriföretag som förädlar ca 1000 bönders mjölk, marknadsför 
och säljer de olika produkterna. Företaget har 7 anläggningar i Norr- och Västerbotten och 
omsätter 1,2 miljarder per år. De har ungefär 420 anställda varav 40 stycken arbetar på 
huvudkontoret i Umeå. 
 
Maria arbetar på marknadsavdelningen som ansvarig för administrationen. Hennes 
arbetsuppgifter är bl a utveckling och underhåll av affärssystem. Just nu håller företaget på att 
titta på ett affärssystem som ska täcka alla delar i företaget och vår respondent är involverad i 
det arbetet. 
 
4.6.2 System 
 
Mejeriföretaget har ett egenutvecklat order-, lager- och faktureringssystem som är ganska 
specificerat för just mejeriföretag. ”Det vi har varit bra på hittills det är just det här att 
utveckla olika ordersätt för kunden, alltså att de får bestämma själva vad som är lämpligt.” 
Därför tillhandahåller företaget följande ordersätt: talsvar, knappdosor eller handterminaler, 
PC-order, webb och EDI förutom det vanliga manuella beställningssättet via telefon. PC-
order innebär att kunderna loggar in i deras system via ett modem och lägger ordern. ”Det är 
en sorts förlaga till Internet”. Mellan andra mejeriföreningar används en webblösning som 
innebär att bl a order skickas via Internet. ”Det har inte varit sådant tryck på Internet för vår 
del utan det har varit mer att kunderna tycker att det gått trögt och sådant där, så vi har av-
vaktat och mer gått in för EDI och sett vart det ska ta vägen.” 
 
4.6.3 Elektronisk affärssamverkan 
   
Vi frågade Maria vad hon tänker på när vi säger elektronisk affärssamverkan. ”Då tänker vi 
inte bara på EDI-meddelanden utan att man kan använda talsvar, få ett svarsfax, handdator 
och webben. Beställning och förmedling av dokument utan fysisk persons medverkan och 
direkt in i respektive system. Det är elektronisk affärssamverkan för oss.” 
 
Våra drivkrafter var från början, när vi började med talsvar och svarsfax, att effektivisera. 
Dels att rationalisera hanteringen hos oss själva men framförallt för att kunden skulle kunna 
lägga ordern när den själv ville och att de kunde ha kontroll över det, förklarar Maria. ”Men 
det är ju som en samverkan det här att man ser att här går det att rationalisera för båda 
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parter och sedan blev det som en självklarhet när kommunen började ställa de här 
önskemålen så var det ju självklart att vi sökte bra lösningar för det också.”  
 
Det är framför allt på ordersidan som företaget hanterar det här elektroniskt. Vad gäller EDI 
så sker det främst till kommuner och till ICA. ICA-butikerna lägger sina order via en 
handterminal och sen konverteras meddelandet innan det kommer in i deras ordersystem.  
 
Vi har försökt att plocka bort pappershanteringen vad gäller order, orderbekräftelser och 
kampanjer och istället göra det med automatiska meddelanden. ”På order och ordersvar som 
sker via EDI så försvinner pappersmängden men inte på fakturadelen ännu.” Av 80 enheter 
som använder order och ordersvar är det nog närmare 20 enheter som vi även skickar elek-
troniska fakturor till säger Maria. Hon fortsätter med att säga att faktureringen inte har 
fungerat så bra eftersom man måste beställa på rätt sätt för att order och faktura ska kunna 
matchas automatiskt. Många kunder har velat ha både en elektronisk faktura och en på pap-
per, men kunderna får välja antingen eller. Eftersom det har varit många problem med det här 
har vi varit tvungna att skicka många papperskopior till kunderna, vilket innebär ett mer-
arbete för vår ekonomiavdelning. Vi har inte sett någon markant skillnad vad gäller pappers-
flödet för nu tar man kopior istället för att gardera sig om det blir fel. ”Det kommer ju att 
försvinna. Jag ser inte att flödet är helt färdigt, när det väl är färdigt då tror jag att det 
kommer att bli bra och pappersflödet minskar.” 
 
När det gäller fakturor har Mejeriföretaget än så länge inte gjort några vinster men när de bör-
jade med elektronisk hantering av orderbekräftelsen gjordes stora vinster. Det är framförallt 
kundserviceavdelningen som har kunnat minska sin personal men istället så tillkommer det 
även nya arbetsuppgifter när man förändrar arbetssätt. ”Allt går ju snabbare och det är svårt 
att sätta någon summa på det, men självklart har det blivit effektivare. Allt hänger så himla 
tajt ihop. Då gäller det att det fungerar.” 
 
Företaget håller på med ett nytt system och där hoppas de att leveransavisering ska kunna 
fungera. Leveransavisering kan användas i de fallen när de knappar in en kunds order, så får 
kunden även in ordern i sitt system och då kan fakturan matchas även om beställningen inte 
gjorts via EDI. 
 
Respondenten menar att fördelar med elektronisk affärssamverkan är ”det här att man ska 
kunna förlita sig på tekniken och att man känner att tekniken är ett hjälpmedel och inte ett 
hot. Det är snarare så att man måste lära sig att lita på tekniken, det har jag upplevt som 
viktigt i de projekt jag har medverkat i.” 
 
När det gäller mer strategiska fördelar som elektronisk affärssamverkan kan innebära säger 
Maria att det är ett konkurrensmedel och en möjlighet till kundservice. ”När det gäller 
kommunerna så kräver de det här i anbuden. Vi vill ju vara deras leverantörer, inget snack 
om den saken. Då ser man ju det här som en viktig bit. Det viktigaste för oss är att vi kan 
tillhandahålla system som kunden vill beställa på och att det fungerar så bra som möjligt.” 
På företaget har man inte upplevt att den personliga kontakten minskat när man infört 
elektroniska affärer utan de försöker ha utesäljare och telesäljare som aktivt förmedlar 
aktiviteter till kunden istället för att som förut bara vara ordermottagare. Säljarna kan boka tid 
med kunden så att kunden känner att det passar och inte störs i sitt övriga arbete.  
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4.6.4 Nackdelar och problem 
 
Många av de problem som vi har haft med EDI är att det inte funnits en enda standard utan 
flera säger respondenten. Vi har inte velat att samma meddelande ska se olika ut till olika 
användare utan det ska gå att använda samma meddelande till alla. ”Det har varit en 
brottningsmatch att hitta det här gemensamma, men nu fungerar det.” Det var ett jättejobb 
att få det att fungera med kommunens nätverk, från början var kommunikationen väldigt trög 
och det här med att skicka meddelanden är förenat med stora kostnader för oss, varför vi nu 
jobbar med att få ned kostnaden på varje meddelande. 
 
4.6.5 Implementering 
 
När kommunen ville börja arbeta med EDI var vi med i ett pilotprojekt tillsammans med 
Skellefteå kommun, säger Maria. I projektet gick vi igenom både våra rutiner och 
kommunens för att se vad vi tillsammans skulle kunna tjäna eller vinna på det här. ”Det vi 
kom fram till i den studien var att vi skulle minska antalet fakturor så vi kanske bara skulle 
ha en per halvår.” Men det visade sig när hela projektet var klart att kommunen ville 
tvärtom, de ville att vi skulle skicka en faktura per följesedel. ”Detta var precis tvärtemot var 
vi såg vår potentiella vinst i det hela. Det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss då.”  
 
Vid införandet såg Mejeriföretaget över sina rutiner och framförallt de rutiner som var starkt 
förknippade med kunden t ex vad kan vi göra för att effektivisera leveranser osv. Men 
implementeringen innebar även att en del nya rutiner kom till såsom larmfunktioner som ska 
slå till när det elektroniska systemet inte fungerar. Man måste få en indikation på att exem-
pelvis ordersystemet står stilla för det får högst stå still i 15-20 minuter innan det blir fel 
någon annanstans i kedjan ut till kunden. 
 
Ett råd som Maria ger till företag som funderar på att införa ett system för elektroniska affärer 
är att se över vilka kunder man har och vilka man förväntar sig att få i framtiden. Har man 
flera kunder t ex flera kommuner och om man dessutom vill utvidga sig då bör man nog 
fundera på att införa de här systemen för kunderna kommer att ställa de här kraven. ”Men om 
man bara säljer till en kommun och inte vill vidga sig något mer då, tycker jag, att man inte 
ska integrera utan då kan man ha ett litet separat system.” För ska man integrera ett EDI-
system med sitt eget system då får man vara beredd på att det tar lite tid och har man 
möjlighet att jobba med två system så kan man testa det nya systemet mot en kund och se till 
att det fungerar innan man går vidare till fler.  
 
4.6.6 Framtiden 
 
Företaget har känt att det kommer fler och fler önskemål från kunderna att få en webblösning 
för det här med order. Det de vill med en webbapplikation är att den ska ge ett mervärde med 
kampanjer och mer innehåll än bara en orderläggning. Vi har skrivit långa listor om vad vi 
skulle vilja ha på vår webbapplikation men det ska ju gå att genomföra också säger Maria. Vi 
håller ju på med ett nytt affärssystem och vi tittar på hur vi skulle kunna lösa det här med 
webben. ”Det har inte varit något jättejätte skriande behov av webblösningar och det är det 
som har gjort att EDI har gått före. Nog för att man kan göra mycket mer via webb men ja, vi 
får se. Men det är ju lite grann våra kunder som styr oss, vi försöker att anpassa oss.” 
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Det Maria hoppas på i framtiden är att allt ska kunna gå digitalt, exempelvis genom en 
strömkabel. Då behöver man inte skapa så stora dyra nätverk eller använda modem. Hon tror 
att det är då, när alla lätt kan koppla upp sig, som det här kommer att få riktigt stor spridning 
och elektronisk handel blir något självklart. Hon tror därför att företag inte kan avstå från att 
använda sig av elektroniska affärer. Vill man jobba ut mot flera då måste man nog införa det. 
”Det ska vara så utbyggt som möjligt, så lättillgängligt som möjligt och så användarvänligt 
som möjligt och då är det som så naturligt.”  
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