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Sammanfattning 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E. 

Författare: Matilda Engblom, Jonas Holmberg och Max Husell 

Handledare: Helena Forslund 

Titel: Effekter på användningen av webb-EDI i en operativ inköpsprocess - En fallstudie på 

Svenssons i Lammhult 

 

Bakgrund: Electronic data interchange (EDI), är ett hjälpmedel som underlättar och 

standardiserar informationsflödet mellan företag som använder sig utav olika affärssystem. 

Effektivisering av administrativa processer är ett mål med EDI. Grunden är en automatisk 

generering, överföring och mottagning av information. I en operativ inköpsprocess sker flera 

steg av informationsutbyte. Där leverantörssamarbeten och väl fungerande logistik är två 

viktiga framgångsfaktorer. Den operativa inköpsprocessen kan beskrivas som en sjustegs 

aktivitetsmodell som repetitivt upprepar sig vid varje inköp. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga den operativa inköpsprocessen på Svenssons i 

Lammhult och se till vilka upplevda problem som kan underlättas med hjälpa av en webb-

EDI-implementering samt, se till vilka effekter en användning av webb-EDI kan ge. 

 

Metod: Denna fallstudie har en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Studien 

har ett positivistiskt synsätt och en fallstudiedesign. I studien har det gjorts en 

mönsterjämförelse mellan teori och insamlad empiri. 

 

Slutsats: Studien har studerat effekter som kan nås av webb-EDI. Utifrån teoretiskt och 

empiriskt material har slutsatsen gjorts att effekter kring säkerhet, effektivisering, 

felminimering, arbetsbesparing och automatisering kan uppnås. Uppfattningen av förväntat 

utfall kring leverantörer som ska ingå i en webb-EDI-implementering matchar vad teori och 

EDI-leverantörer säger att man kan förvänta sig. Författarna menar att med denna 

undersökning som stöd, bör fortsatt arbete kring implementering av webb-EDI göras hos 

Svenssons i Lammhult. Det finns ett antal olika typer av webb-EDI-lösningar vilket ger olika 

valmöjligheter. Rekommendationen är att leta efter en universallösning likt de som tagits upp 

i studien där en EDI-leverantör kan erbjuda en webb-EDI-lösning som både erbjuder full 

integration men även leverantörsportaler.  

Nyckelord: Webb-EDI, Electronic Data Interchange, Inköp, inköpsprocess, Operativt inköp, 

Implementering, effekter av webb-EDI, Processkartläggning 
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1. Inledning  

I detta inledningskapitel ges först en bakgrundsbeskrivning om fallföretaget 
Svenssons i Lammhult. Vidare ges en bakgrundsbeskrivning om olika typer av EDI 
och den operativa inköpsprocessen. Därefter följer en problemdiskussion som 
diskuterar de tre forskningsfrågorna. Denna problemdiskussion mynnar sedan ut i 
studiens syfte och problemformuleringar. Detta kapitel avslutas med en disposition 
angående studiens utformning (Se figur 2).  

1.1 Företagsbakgrund  

Svenssons i Lammhult har funnits i 120 år och är ett möbelföretag som inriktar sig mot 

återförsäljning av designmöbler. Allt startade 1898 i Lammhult för att sedan växa till flera 

olika butiker runt om i Sverige. Idag finns det butiker i Lammhult, Malmö, Göteborg och 

Stockholm samtidigt som försäljning även sker via deras hemsida och telefon (Om oss: 

Svenssons i Lammhult, 2018). 

 

Möbelbutiken i Lammhult byggdes 1940 och är 7000m2 stort. I sortimentet finns över 200 

välkända märken tillsammans med det egna märket som heter 1898. Möblerna ska 

genomsyras av hög kvalitét, lång hållbarhet och bra design. Det beskrivs på hemsidan att de 

erbjuder “Det mesta från de bästa” (Om oss: Svenssons i Lammhult, 2018). 

 

Svenssons har sitt centrallager i Tibro som drivs av tredjepartslogistikern LGT. De sköter den 

operativa lagerhanteringen och distribuerar sedan ut produkter till kund (Logistic Manager & 

Ekonomichef, 2018-03-23). Under 2016 hade Svenssons i Lammhult en omsättning på ca 300 

miljoner kronor med 74 anställda (E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag, 2016). I dagsläget 

har Svenssons i Lammhult cirka 300 leverantörer (Logistic Manager & Ekonomichef, 2018-

03-23).  

 

Då Svenssons i Lammhult använder sig av många leverantörer och har så pass stor 

omsättning vill de effektivisera och få bättre informationsflöde i sin operativa inköpsprocess. 
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Därför vill Svenssons se, om och vart, en implementering av webb-EDI kan ske (Logistic 

Manager & Ekonomichef, 2018-03-23).  

1.2 Bakgrund 

Electronic data interchange (EDI), är ett hjälpmedel som underlättar och standardiserar 

informationsflödet mellan företag som använder sig utav olika affärssystem. EDI hjälper 

företag i stor utsträckning att effektivisera många administrativa processer. Detta genom att 

enkelt skicka information, fakturor, orderbekräftelse och leveransavisering mellan företagens 

olika affärssystem, utan att manuellt behöva registrera den nya informationen varje gång. 

Genom att kunna utbyta information rakt mellan företags affärssystem underlättas inte bara 

informationsutbytet, utan relevant och korrekt information har större tendens att komma fram 

korrekt (Fredholm, 2013). EDI-tekniken har funnits tillgänglig i över 30 år men trots detta har 

få studier gjorts inom området (Narayanan, et al., 2009). 

 

Genom att använda sig av EDI kan information skapas i avsändarens affärssystem för att 

genom en EDI-programvara, konvertera om informationen till en standardiserad fil som sedan 

skickas via EDI-systemet. Denna information kan sedan tas emot och konverteras om för att 

bli tillgänglig för mottagarens egna affärssystem. Detta görs för att två olika affärssystem ska 

kunna dela information med varandra. En EDI-lösning kan vara kostsam så det används 

mestadels mellan företag som har frekvent återkommande relationer, med informationsutbyte 

i större kvantiteter (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Grunden för ett välfungerande EDI-system är automatisk generering, överföring och 

mottagning av information. Mottagning av data kan ibland vara komplext. Mottagaren kan 

välja att istället för att ha full integration till hela affärssystemet, skriva ut och behandla 

informationen själva lokalt. Görs detta måste all information registreras manuellt i systemet 

och mycket av meningen med EDI går förlorad för mottagaren (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Webb-EDI är en lösning som många större företag använder sig av för att kunna 

kommunicera med flertalet av sina leverantörer. Webb-EDI är uppbyggt så att användaren ska 

kunna komma åt EDI-systemet via sin webbläsare. Genom formulär på webbsidan kan 

leverantören eller kunden fylla i information som sedan kan gå rakt in i mottagarens 

affärssystem (Fredholm, 2013).  
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Vid en implementering av webb-EDI kan man som företag se olika typer av effekter. Det 

finns många positiva effekter, såsom kostnadsreduktion, ökad kundservice och snabbare 

avkastning (Ngai & Gunasekaran, 2004).  

 

Inköpsprocessen kan delas upp i strategiskt och operativt inköp. För att inköpsarbetet ska 

fungera effektivt så behöver man jobba på ett kontinuerligt sätt och därför krävs en tydlig 

process. I figur 1 nedan, beskrivs hur man kan arbeta med en sjustegsmodell, både i operativt 

och strategiskt inköp. Stegen skiljer sig åt beroende på om man arbetar med strategiskt eller 

operativt inköp. Dessa sju steg kan modifieras beroende på vilken bransch man jobbar i. En 

stor skillnad mellan operativt och strategiskt inköp är att, för att kunna utföra ett bra 

strategiskt inköpsarbete krävs det goda kunskaper inom det operativa arbetet (Mällroth & 

Rafiey, 2016).  

 
Figur 1: “Inköpsprocessen för strategiskt och operativt inköp” (Mällroth & Rafiey, 2016, s. 47) 

 

Denna studie baserar processbegreppet på Ljungberg och Larsson (2012) där en process 

beskrivs som något repetitivt. Detta syftar på de händelser som är återkommande inom en 

avdelning på ett företag. Viktigt för processer är att hitta en start och slutpunkt. Processer 

beskrivs som en rad av sammankopplade aktiviteter. Genom att mäta ledtiden på en rad 

sammankopplade aktiviteter kan verksamheten fastställa en viss typ av repetivitet och 

inringning av processen (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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1.3 Problemdiskussion  

1.3.1 Forskningsfråga 1- Hur ser den operativa inköpsprocessen på Svenssons i 
Lammhult ut? 

 

I dagsläget upplever inköpsavdelningen på Svenssons en tung administrativ påfrestning. 

Denna påfrestning uppstår till följd av att den operativa inköpsprocessen innehåller många 

steg av manuell administrering i affärssystemet. Den manuella administreringen kan 

exempelvis vara att skapa inköpsorder, matcha ordererkännande från leverantör med order i 

Svenssons affärssystem eller att matcha inköpsorder med faktura (Logistic Manager & 

Inköpare, 2018-04-04). 

 

Som nämnt tidigare så sker det mycket manuell administrering i den operativa 

inköpsprocessen då varje kundspecifik order skapas manuellt. Varje inköpsorder som är 

skickad behöver idag bekräftas per mail från leverantör och Svenssons. Detsamma gäller även 

ändringar som Svenssons kunder vill göra. Svenssons tror att dessa aktiviteter skulle kunna 

underlättas genom EDI-kommunikation (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04).  

  

Svensson i Lammhult är idag en detaljist och återförsäljare av designmöbler från 300 

leverantörer. De upplever att leverantörer inom möbelbranschen historiskt sett haft en stark 

position gentemot sina återförsäljare, vilket gör att IT-utvecklingen ligger efter (Logistic 

Manager & Ekonomichef, 2018-03-23). 

  

Svenssons i Lammhult säljer idag cirka 30 000 unika ordrar om året. Av dessa består 25 000 

order av beställningsvaror och runt 3000 sker vid försäljningstillfällen hos Svenssons. Detta 

innebär frekvent kontakt med leverantörerna. En stor del av försäljningen gäller kundens 

möjlighet att kunna få en kundspecifik produkt (Logistic Manager & Ekonomichef, 2018-03-

23).  
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1.3.2 Forskningsfråga 2 - Vilka upplevda problem i den operativa 

inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult kan underlättas med hjälp av Webb-

EDI? 

  

Med hjälp av EDI kan man skapa ett bättre och mer lättförståeligt informationsflöde mellan 

Svenssons och dess leverantörer. Då Svenssons har många leverantörer som de gör affärer 

med i olika frekvenser och volymer, samt där etableringsgraden av IT-system varierar 

(Logistic Manager & Ekonomichef, 2018-03-23), kan det vara svårt att få alla leverantörer att 

acceptera en EDI-lösning (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Svenssons har många mindre företag som leverantörer och har därför en möjlighet att utnyttja 

en EDI-lösning med integration till en lägre grad av kostnader. Denna EDI-lösning kallas för 

webb-EDI vilket innebär att det sker via en plattform i webbläsaren där information delas 

online mellan företag. Skillnaden mellan små och stora företag är således att de stora 

företagen använder sig utav ett fullt ut integrerat webb-EDI-system som uppdateras i realtid 

tillsammans med företagets egna affärssystem. Medan de mindre företagen använder 

plattformen genom webbläsaren för att dela information utan att deras egna affärssystem är 

integrerat (Jonsson & Mattsson, 2016). Webb-EDI kommer att undersökas i denna studie då 

Svenssons leverantörer varierar i storlek och etableringsgrad (Logistic Manager & 

Ekonomichef, 2018-03-23). 

  

Affärsprocesser finns för att fungera som stöd till den interna verksamheten och ge ett värde 

till köparen. Webb-EDI kan underlätta och automatisera aktiviteter i processen. Genom webb-

EDI-implementering kan ett arbete mot utveckling av tydliga rutiner fortsätta (Fredholm, 

2013). Även fast det finns många fördelar med en implementering av webb-EDI så upplever 

företag ibland problem vid implementeringen. Ett av dessa problem är bristen på information 

angående webb-EDI och viljan att implementera det inom företaget (Ngai & Gunasekaran, 

2004).  

  

1.3.3 Forskningsfråga 3 - Vilka effekter kan uppnås vid en implementering av 

webb-EDI på Svenssons i Lammhult? 
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Vikten av att effektivisera verksamheten och kunna erbjuda logistik är idag vedertaget för att 

reducera kostnader. Att kunna använda välutvecklad kommunikation över internet och ha 

integrerade IT-system hjälper till i arbetet mot en effektivare logistik (Fredholm, 2013).  

 

Roos och Åström (2014) beskriver i sin slutsats att implementering av EDI sällan ses som en 

viktig organisationsomfattande fråga, samtidigt som det anses vara en kostnadsreducerande 

investering. Implementering av EDI har inte setts som en strategisk fråga för företag utan 

intresset att gå framåt med utvecklingen ligger ofta hos enskilda individer eller avdelningar 

(Roos & Åström, 2014). Roos och Åström (2014) menar på att företagens strategiska fördelar 

vid implementering av EDI försvinner om intresset inte ligger hos hela företaget.  

 

Implementering av webb-EDI ger många fördelar som exempelvis kostnadsreduktion, 

snabbare avkastning, bättre kundservice och i vissa fall kan företaget öka sin konkurrenskraft. 

Trots de många fördelar som webb-EDI-implementering ger så har många företag problem 

vid implementeringen. Ett av de största problemen vid implementering är bristen på 

information angående webb-EDI mellan de olika parterna och deras vilja att ändra till webb-

EDI. Detta problem kan göra det svårt för företag att expandera sina elektroniska relationer 

(Ngai & Gunasekaran, 2004). Bristen på vad webb-EDI innebär tillsammans med sina 

fördelar kommer att påverka i vilken omfattning som informationen kommer att vara 

integrerad i webb-EDI-lösningen (Premkumar, Ramamurthy & Nilakanta, 1994). 

 

Vid implementering av webb-EDI så tillkommer ofta höga kostnader, stora investeringar och 

en komplex IT-struktur (Jonsson & Mattsson, 2016). Svenssons upplever allmänt att 

möbelbranschen ligger långt bak i tiden gentemot andra branscher när det gäller 

implementering av IT-lösningar och systemutveckling. Webb-EDI är ett steg framåt i 

utvecklingen och kan effektivisera arbetet för både Svensson och dess leverantörer (Logistic 

Manager & Ekonomichef, 2018-03-23). 

 

Många av de stora leverantörerna till Svenssons har inte varit intresserade av att anpassa sig 

efter någon, då de är nöjda med sin kapacitet och försäljningsnivå. Vilket kan vara en 

förklaring till varför IT- och systemutvecklingen legat efter. Svenssons inköpsavdelning har 

som mål att starta implementering av webb-EDI tillsammans med ett par nyckelleverantörer. 

Svensson har identifierat var den största mängden inköpsorder skapas med hjälp av en 
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paretoanalys. Därefter har nyckelleverantörerna valts ut och därför ser Svenssons stor vinning 

i att starta implementeringen med de leverantörerna (Logistic Manager & Ekonomichef, 

2018-03-23).   

 

Efter försäljning till kund, skickas en order till leverantör. Här uppstår många av de problem 

som Svenssons upplever (Logistic Manager & Ekonomichef, 2018-03-23). Svenssons 

använder sig av cirka 300 leverantörer vilket kan leda till problem vid användning av webb-

EDI. Det blir mer svårhanterbart när antalet standarder ökar. När webb-EDI ska användas så 

måste det ske en unik koppling mellan Svensson affärssystem och motpartens affärssystem. 

Vid många leverantörer måste det anpassas en specifik standard till varje leverantör vilket kan 

göra det svårhanterbart (van Weele, 2012).  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att kartlägga den operativa inköpsprocessen på Svenssons i 

Lammhult och se till vilka upplevda problem som kan underlättas med hjälpa av en webb-

EDI-implementering samt, se till vilka effekter en användning av webb-EDI kan ge.  

 

1.5 Forskningsfrågor 

1. Hur ser den operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult ut? 

2. Vilka upplevda problem i den operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult 

kan underlättas med hjälp av Webb-EDI? 

3. Vilka effekter kan uppnås vid en implementering av webb-EDI på Svenssons i 

Lammhult? 
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1.6 Disposition 

 
Figur 2: Dispositionsbeskrivning (Egen illustration) 
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2. Metod  

Detta metodkapitel ämnar att förklara det tillvägagångssätt som används för att 
besvara studiens forskningsfrågor. Inför varje underkapitel beskrivs den teoretiska 
referensram, följt av författarnas motivering till metodvalen. Det som presenteras 
först är studiens vetenskapliga synsätt följt av vetenskapligt angreppssätt. Detta följs 
av en redogörelse angående teoretisk forskningsmetod som berör design, insamling, 
urval och analysmetod av data. Sedan presenteras kvalitetskriterier, 
generaliserbarhet och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande figur, se figur 3.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vid författandet av forskning är det viktigt att fundera över vad som är godtagbar kunskap 

inom det valda ämnesområdet, i detta fall logistik. Vilket med andra ord kan kallas en 

epistemologisk frågeställning. En fundering som måste övervägas är kring hur studien ska 

tolkas. Finns möjligheten att studera den sociala verkligheten utifrån ett perspektiv som 

kommer från naturvetenskapen med samma utgångspunkter i principer, metoder och bild av 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011). 

 

Epistemologisk frågeställning kan även beskrivas som kunskapsteoretisk frågeställning. Två 

accepterade kunskapsteoretiska utgångspunkter är positivism och hermeneutik. Hermeneutik 

har utgångspunkt inom samhällsvetenskapen och ligger som grund för metod och teori när 

människors handlingar ska tolkas. Det man vill se är aktörens uppfattning snarare än 

omgivningens. En motpart till detta är positivism, som ser till det naturvetenskapliga och 

applicerar dessa på en social verklighet. Här är vetenskap och person åtskild (Bryman & Bell, 

2011). 

 

Studien utgick från en epistemologisk frågeställning med utgångspunkt i positivism. Denna 

utgångspunkt användes då ett objektivt synsätt applicerades vid kartläggningen av den 

operativa inköpsprocessen. Adderat till detta kom studien att försöka avbilda verkligheten 

som den är istället för att tolka den, för att få en förståelse.  
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2.2 Vetenskaplig angreppssätt  

Bryman & Bell (2013) beskriver i huvudsak två angreppssätt inom samhällsvetenskaplig 

forskning, induktion och deduktion. Dessa två är de dominerande angreppssätten av 

forskning. 

 

Deduktivt synsätt hör enligt Bryman & Bell (2013) till det vanligare av de två, se modell 1. 

Den deduktiva processen startar med teoriinsamling och följer sedan ett linjärt arbetssätt, där 

varje steg följs av nästa steg i en klar ordning. Kunskapen från teorin används för att utforma 

den hypotes som ska undersökas. Datainsamling används genom teorin för att få ett resultat 

att jämföra mot hypotesen. Det formuleras alltså ingen ny teori utan insamlad teori testas. Det 

förekommer tillfällen när fallet av den linjära ordningen inte följs och tolkning av teori kan 

förändras. Detta kan vara när omständigheter har förändrats under arbetets gång. Det finns 

exempelvis tillfällen som när nya idéer publiceras av andra, relevansen sviktar efter 

datainsamlingen är gjord eller när den insamlingen av data som är gjorts hamnar långt ifrån 

den ursprungliga tanken (Bryman & Bell, 2013). 

 
Modell 1: Deduktionsprocessen (Bryman & Bell, 2017, sid 43) 

 

Induktiva angreppssättet beskrivs av Bryman & Bell genom följande modell 

 
Modell 2: Induktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2017, sid 45) 
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Forskning utifrån det induktiva angreppssättet handlar om viljan att skapa ny teori utifrån 

forskningen man bedriver (se modell 2). Målet är alltså att skapa och generera nya teorier. 

Forskningsstudier som utgår från det induktiva angreppssättet leder inte alltid till skapandet 

av helt ny teori (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) refererar till Merton (1967) 

som menar på att den induktiva forskningen kan ge slutresultat i form av empiriska 

generaliseringar. Alvesson & Sköldberg (2008) säger att genom det induktiva perspektivet går 

forskningen från empiri och utgår från flera olika fall. 

 

Ett vanligt tillvägagångssätt kring den induktiva forskningen är grundad teori, något som 

Bryman & Bell benämner som “teoribildning på empirisk grund” (Bryman & Bell, 2013). 

Alvesson & Sköldberg (2009) delar in grundad teori i två kategorier efter indelning Glaser & 

Strauss (1967) gjort. Det två kategorierna är materiella och formella.  

 

Abduktion är ett tredje angreppssätt som har likheter från både det deduktiva och det 

induktiva angreppssättet. Det ska dock inte ses som en mellanväg. Inom det abduktiva 

angreppssättet startar utgången i empirin men man har möjligheten att ta in teori från tidigare 

studier vilket ger en likhet till det deduktiva angreppssättet. Tolkningar genom abduktion görs 

på enskilda fall och genom att nya observationer styrks av det (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Denna studie utgick från ett deduktivt angreppssätt. Detta angreppssätt användes för all 

teoriinsamling som gjordes, vidare utfördes en datainsamling för att slutligen få ett resultat. I 

denna studie skedde insamling av relevant teori för att kunna utföra rätt datainsamling för att 

besvara forskningsfrågorna. Denna teori kan exempelvis vara, i denna studie, angående 

processkartläggning där forskarna redan vid datainsamlingen utförde en kartläggning på den 

operativa inköpsprocessen. Resultatet av denna del av forskningen låg som grund och hjälp 

till att besvara studiens forskningsfrågor.  

2.3 Undersökningsmetod 

Det finns två olika typer av undersökningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden handlar om ett deduktivt angreppssätt där det naturvetenskapliga 

perspektivet framhålls, samtidigt som man har en objektivistisk syn där verkligheten ses 

utifrån antagandet att människa och värld är separerade. Studier inom kvantitativ metod 
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bedrivs efter en linjär forskningsprocess där data i siffror analyseras snarare än ord (Bryman 

& Bell, 2013).   

 

Den kvalitativa forskningen har fokus på ord snarare än det numeriska och tar utgång i ett 

induktivt angreppssätt. Man frångår det naturvetenskapliga förhållningssättet och lägger mer 

vikt kring att förstå och tolka den sociala verkligheten och de deltagare som agerar i en viss 

miljö. Genom kvalitativ forskning har forskaren en konstruktionistisk utgångspunkt som 

kommer från ontologin. Det innebär att genom ett socialt samspel blir resultatet sociala 

egenskaper (Bryman & Bell, 2013). 

 

Denna studie baserades på en kvalitativ undersökningsmetod. De tre forskningsfrågorna utgår 

ifrån ett kvalitativt perspektiv då intervjuerna som utfördes används för att besvara 

forskningsfrågorna. Dessa forskningsfrågor är av kvalitativ natur och personliga värderingar 

från respondenterna är en del i grunden för datainsamlingen.  

2.4 Undersökningsdesign 

En forskningsdesign beskriver tillvägagångssättet man bör eller ska använda sig utav för att 

samla in och analysera data. Valet av vilken forskningsdesign man ska använda sig av beror 

på vilka ställningstaganden och frågeställning forskaren utgår ifrån när forskningen ska 

genomföras. Det fem vanligaste eller mest använda forskningsdesignen är experimentell 

design, tvärsnittsdesign eller surveyundersökning, longitudinell design, fallstudie design och 

komparativ design (Bryman & Bell, 2013). 

 

Experimentell design är ganska sällsynt inom företagsekonomisk forskning och förekommer 

oftare i social- och organisatoriska studier. Denna forskningsdesign utförs i två grupper som 

sedan ska jämföras med varandra utifrån en beroende variabel. Den ena gruppen manipuleras 

för att sedan jämföras med en kontrollgrupp som inte utsätts för manipulering. Forskarna 

mäter värdet på beroendevariabeln både före och efter för att se skillnaderna i experimentet 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Vid en tvärsnitts- eller surveyundersökning samlas data in från två eller flera fall vid en 

fixerad tidpunkt för att resultatet ska mynna ut i kvantifierbar data som är länkad till olika 

variabler, för att se om det finns ett samband i studien. Data för en tvärsnittsstudie kan samlas 
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in via strukturerade observationer, intervjuer, enkäter, surveys, innehållsanalys och analys av 

offentlig statistik och dagböcker men även andra källor kan vara till grund för 

datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Longitudinell design har en tydlig avgränsning till hur man ska mäta förändringar hos 

variabler. Tillvägagångssättet är ungefär detsamma som för en tvärsnittsdesign fast utökat till 

två olika tidpunkter för att kunna mäta en förändring över tid (Bryman & Bell, 2013). 

 

Yin (2007) beskriver att en fallstudie vid en empirisk undersökning utgör studier av aktuella 

företeelser i en vanlig kontext, främst när gränserna mellan kontexten och företeelserna är 

oklara. Fallstudiedesign är en ofta använd och populär forskningsdesign som i grunden utför 

en detaljerad och noggrann studie av ett enda fall (Bryman & Bell, 2013). Yin (2007) 

beskriver att det centrala för de flesta fallstudier är att man försöker förstå varför beslut är 

tagna, hur de är tagna och vad resultatet av dessa beslut blev. Komparativ design eller 

flerfallsstudie betyder enkelt att man undersöker och jämför två eller flera olika fall för att få 

en bättre förståelse (Bryman & Bell, 2013).  

 

Studien gjordes som en fallstudiedesign då den fokuserar på informationsutvinning från ett 

enda fall inom Svenssons i Lammhult. Fokus låg på att undersöka den operativa 

inköpsprocessen för att ha en lämplig omfattning av studien. Svenssons i Lammhult har i 

dagsläget svårigheter i sitt informationsflöde i den operativa inköpsprocessen (Logistic 

Manager & Ekonomichef, 2018-03-23). Förståelse bakom varför och hur situationen har 

uppstått och varför man har valt att ta den vägen, kommer ifrågasättas grundligt för att ge en 

så tydlig bild av problemet som möjligt. Detta kommer att underlätta utformningen av 

lösningsförslagen till Svenssons.  
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2.5 Urval 

De urval som gjordes i denna studie är urval av respondenter, urval av leverantör till 

Svenssons i Lammhult och urval av EDI-leverantör.  

 

Urval görs på en population när en undersökning ska genomföras. Ofta är problemet att 

populationen är för stor för att undersökningen ska lyckas inkludera alla. Genom att välja ett 

representativt urval av populationen går det att generalisera resultatet över hela populationen. 

Två angreppssätt när urval ska göras är sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

Sannolikhetsurval görs slumpmässigt. Det innebär att man inkluderar hela populationen och 

alla deltagare har en chans att bli valda i den slumpmässiga dragningen (Bryman & Bell, 

2017). Icke sannolikhetsurval är de urval som inte görs genom slumpmässighet. Vilket då 

leder till att utvalda grupper eller deltagare ur populationen kommer ha större chans att bli 

valda (Bryman & Bell, 2013). Inom icke sannolikhetsurval tar Bryman & Bell (2013) upp tre 

olika typer av icke sannolikhetsurval, de är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. 

 

Bekvämlighetsurval handlar om att forskaren väljer respondenter som finns tillgängliga vid 

tidpunkten för urvalet. Forskaren får ofta tillbaka en hög svarsprocent med intressanta svar, 

däremot går analysen av svaren inte att hålla som representativ för hela populationen 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Snöbollsurval innebär att man som forskare har som grundtanke att kontakta ett fåtal personer 

som matchar studiens tema. Dessa personer används sedan för att få kontakt med fler 

respondenter som är relevanta för studien. De nya respondenterna föreslår i sin tur fler 

personer och så vidare. Därav namnet, snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017).  

 

Kvoturval används mer frekvent av företag i marknads- och opinionsundersökningar än ur ett 

akademiskt syfte. Urvalet görs genom stickprov som ska spegla en kategori ur populationen. 

Denna kategori väljs inte slumpmässigt utan det är forskaren som gör urvalet (Bryman & 

Bell, 2013). 
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Denna studie baserades på ett icke slumpmässigt urval med fokus på bekvämlighetsurval. Vid 

de intervjuer som gjorts under studiens gång så kommer alla tillfällen att vara med personer 

som forskarna valt ut. De respondenter som valdes ut att delta vid intervjuerna från Svenssons 

i Lammhult är Ekonomichef och Logistic Manager tillsammans med två inköpare (se tabell 

1). Dessa respondenter anses vara mest relevanta då Logistic Manager och inköparna arbetar i 

den operativa inköpsprocessen samt att Ekonomichefen vet mycket om företaget i sin helhet.  

 

Intervjupersoner Svenssons i Lammhult 

Namn Befattning 

Emil Andersson Logistic manager 

Tiina Nilsson Ekonomichef 

Ewa Wirhén Inköpare 

Anneli Johansson Inköpare 

Tabell 1: Sammanfattning av intervjupersoner på Svenssons i Lammhult (Egen illustration) 
 

De leverantörerna som beskrivs i tabell 1 är utvalda av Logistic Manager på Svenssons. Dessa 

leverantörer fick en förfrågan från Svenssons om de vill delta i studien och därefter 

kontaktades de av författarna. Anledningen till att dessa leverantörer ingår i studien är för att 

Svenssons vill se hur stor deras vilja, att implementera webb-EDI, är. Representanterna från 

varje företag har en befattning som gör informationen relevant och pålitlig för studien.  
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Svenssons utvalda leverantörer till studien 

Företag Namn Befattning 

String Furniture Charlie Bojsen Team leader for inhouse 

sales 

Stolab Martin Johansson VD & Ägare 

Ire Dick Thunell VD 

Swedese Staffan Carlsson Supply Chain Manager 

Tabell 2: Sammanfattning av leverantörer utvalda av Svenssons. (Egen illustration)  
 

Ett urval av EDI-leverantörer gjordes med hjälp av internet där både Google och LinkedIn 

användes som sökmotor för att hitta lämpliga deltagare. Urvalet resulterade i tre företag som 

visade sig vara lämpliga för studien. Dessa företag var EDI Solutions, Viaduct och Zwapgrid. 

Representanterna från de olika företagen anses i högsta grad vara kvalificerade, på grund av 

sina befattningar för, att svara på de frågor som behövs för studien. Befattningarna på 

deltagarna är VD och Chief Operating Officer (COO) och visas i tabell 2. 

 

EDI leverantörer som deltar i studien 

Namn Företag Befattning 

Christian Bergström EDI Solutions AB Chief Operating Officer 
(COO) 

Ann Nyström Viaduct AB VD & Marknad 

Leo Berghald Zwapgrid AB VD & Grundare 

Tabell 3: Sammanfattning av utvalda EDI leverantörer. (Egen illustration)  
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2.6 Datainsamling 

Det finns två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data eller 

information som man själv skapar eller samlar in via exempelvis enkäter, intervjuer eller 

undersökningar. Sekundärdata är redan tillgänglig information eller data som redan är 

insamlad och kan komma från dokument, hemsidor, andra forskare, databaser etcetera 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

 

Denna studie består av både primär- och sekundärdata för att uppnå så precist resultat som 

möjligt. Den primärdata som kommer att användas kommer att samlas in genom intervjuer 

och mejlkontakt. Det har utförts 10 stycken intervjuer och de har varit både ostrukturerade 

och semistrukturerade. Den första besöksintervjun handlade allmänt om Svenssons som 

företag och upplägget kring studien mellan författarna och Svenssons. Vid det andra tillfället 

skedde det en intervju i samband med kartläggningen av den operativa inköpsprocessen. Den 

data som kommer samlas via mejlkontakt kommer framförallt att handla om vilka 

leverantörer som denna studie ska intervjua idag med tillhörande kontaktuppgifter. 

Resterande intervjuer har skett med en semistrukturerad intervjumetod via telefon med 

Svenssons leverantörer och EDI-leverantörer.  

 

Sekundärdata användes för att besvara de tre forskningsfrågorna och bestod till största del av 

vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet logistik och inköp. Detta kompletterades med 

uppsatser men även med det öppna internetet. De vetenskapliga artiklarna har valts ut genom 

en litteratursökning på Business source premier för att se till att artiklarna är Peer Reviewed. 

Dessutom har vissa artiklar hittats med hjälp av källförteckningar i dessa vetenskapliga 

artiklar. Urvalet av litteratur har skett med hjälp av sökmotorn, Onesearch, på 

universitetsbibliotekets hemsida på Lnu.se. Sökningen begränsas till utgivningsår från 2004 

och framåt för att få så relevant och uppdaterad information som möjligt. Det finns fåtal 

källor som är äldre än 2004 men dessa har kompletterats med källor som styrker 

informationen och som befinner sig inom den givna tidsramen av författarna. Den uppsats 

som används i studien hittades med hjälp av en sökning på DiVA portal. Då ämnet som 

studien behandlar är komplicerat samt relativt outforskat användes även det öppna internetet. 

De sökord som använts för att få fram samtlig sekundärdata illustreras i tabell 4.  
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EDI Electronic data 

interchange 

Webb-EDI Effekt av 

implementering av 

EDI 

Implementation of 

EDI 

Safety and efficacy in 

purchasing 

 Procurement Effects from EDI 

implementation 

Processkartläggning Process Process mapping Supply chain 

Operational 

purchasing 

Operativt inköp Inköpsprocess Inköp 

Affärssystem Enterprise resource 

systems  

 Enterprise 

business system 

 IT-implementation 

Tabell 4: Sökord (Egen illustration)  

2.6.1 Intervjuer 

Intervjuer är ett sätt att samla in data på och kan användas i både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Vid kvantitativ forskning använder man sig av antingen enkäter som skickas ut till 

respondenter eller av strukturerade intervjuer. När man ställer i förväg färdigställda frågor till 

en respondent kallas det för strukturerad intervju. Anledningen till att man gör på detta sätt är 

att samtliga respondenter ska få samma frågor och därmed ska samtliga intervjuer bli 

likvärdiga (Bryman & Bell, 2017).  

 

Kvalitativa intervjuer kan variera beroende på hur forskaren väljer att angripa situationen 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2017) tar upp två typer av kvalitativa intervjuer 

vilket är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju innebär att 

intervjun tenderar att likna en vanlig konversation. Det kan vara så att forskaren endast ställer 

en inledande fråga som respondenten sedan spinner vidare på och forskaren lägger in 

följdfrågor då och då (Bryman & Bell, 2017). 

  

Utgångspunkten i en semistrukturerad intervju är en intervjuguide som ligger till grund för de 

frågor som kommer att användas och de tema som ska hållas men intervjuobjektet har även 

en stor frihet till hur denna vill svara på frågorna. Till skillnad från en strukturerad intervju 

behöver frågorna inte komma i en specifik ordning eller som intervjuguiden säger, för att 
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intervjun ska nå sin fulla potential. Även frågor som inte finns med i intervjuguiden kan 

ställas om dessa anses vara relevanta och kan skapa värde för intervjun. Intervjun kan även 

vara flexibel, detta betyder att intervjun kommer vara ännu friare för att låta intervjuobjektet 

skifta mellan teman och diskutera ämnen och frågor som denne själv känner passar. Detta kan 

göra att mer personliga åsikter och personliga relationer uppdagar sig (Bryman & Bell, 2013).  

 

I denna studie användes både ostrukturerad besöksintervju och semistrukturerad 

intervjumetod, dessa sammanfattas i tabell 4. Ostrukturerade intervjuer användes vid 

besöksintervjuer där en semistrukturerad intervju inte var lämplig att använda. Den 

semistrukturerade intervjun användes för att, till så stor utsträckning som möjligt, kunna få 

fram den information som behövdes för studien, samt kunna utvinna information som 

forskarna inte tänkte på vid utformning av intervjuguider. Denna typ av intervju skedde på 

Svensson i Lammhult, med deras fyra utvalda leverantörer via telefonintervju samt med tre 

EDI-leverantörer. De telefonintervjuer som gjordes i denna studie spelades in för att sedan 

transkriberas och omvandlas till empiri.  

 

Intervju 2018-03-23 

Första intervjun som gjordes hos Svenssons i Lammhult utfördes den 23e mars 2018 och 

gjordes i enlighet med vad som beskriver en ostrukturerad intervju. Denna intervju hade som 

syfte att få en överblick över uppdraget som forskarna blivit tilldelade. De som närvarade vid 

intervjun var Ekonomichef och Logistic Manager. Bakgrundsinformation om Svenssons och 

en introduktion till vad uppgiften skulle komma att innebära gavs och en diskussion om 

möjliga tillvägagångssätt var intervjuns huvudsyfte. För ytterligare information om intervjun, 

se tabell 4. 

  

Intervju 2018-04-04 

Den andra intervjun som gjordes hos Svenssons i Lammhult utfördes den 4e april 2018. 

Denna utfördes på ett semistrukturerat sätt och hade som syfte att ta del av hur Svenssons 

affärssystem fungerar samt göra en processkartläggning med hjälp av Logistic Manager och 

inköpare. Grundläggande kunskaper om hur affärssystemet fungerar gavs i enlighet med 

intervjuns syfte samt en grundlig genomgång och skapande av en processkartläggning. En del 

förutbestämda frågor togs med till intervjun angående processkartläggning för att kunna 

uppnå önskat resultat av den semistrukturerade intervjun. Intervjuguiden som användes kan 

ses i bilaga 1. För ytterligare information om intervjun, se tabell 4. 
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Intervju 2018-05-02 

Denna intervju ägde rum 5e maj 2018 och utfördes via telefon med en EDI-leverantör i 

Göteborg. Intervjun refereras till en semistrukturerad telefonintervju då syftet med intervjun 

var att undersöka det praktiska genomförande vid en implementation av webb-EDI. 

Anledningen till de semistrukturerade intervju-upplägget var för att kunna ge utrymme för 

frågor och förklaringar kring skillnaden mellan teoretisk och praktisk implementering. 

Förutbestämda frågor användes till intervjun för att täcka de baser som författarna hade 

grundkunskaper om, samtidigt som utrymme för ytterligare frågor gavs. Intervjuguiden kan 

ses i bilaga 2. För ytterligare information om intervjun, se tabell 4. 

  

Intervju 2018-05-09 

Denna intervju utfördes 9e maj 2018 och ämnar att undersöka en utav Svenssons 

leverantörers vilja till att implementera en webb-EDI tillsammans med Svenssons. Även 

denna intervju var en semistrukturerad telefonintervju. Anledningen till de semistrukturerade 

upplägget var för att inte missa någon viktigt information som leverantören har. En 

intervjuguide som ses i bilaga 3 beskriver de frågor som användes av författarna för att utföra 

en bra kartläggning av leverantörernas vilja till implementation och utrymme för övriga 

frågor eller tillägg från leverantören. För ytterligare information om intervjun, se tabell 4. 

 

Intervju 2018-05-14 

Intervjun som utfördes den 14e maj 2018 ämnade till att komplettera och få ett mer nyanserat 

synsätt på praktiskt information som ett komplement till den teori som författarna fick fram. 

Intervjun utfördes enligt ramarna för en semistrukturerad intervju och gjordes via 

telefonkontakt. Som i tidigare intervjuer med webb-EDI-leverantörer så hade författarna en 

intervjuguide att följa som kan ses i bilaga 2 med utrymme för ytterligare frågor och tillägg 

från både författarna och intervjuobjektet. För ytterligare information om intervjun, se tabell 

4. 

 

Intervju 2018-05-14 

Denna intervju utfördes också 14e maj 2018 och syftade till att ta reda på viljan hos en av 

Svenssons leverantörer till att implementera en webb-EDI-lösning tillsammans med 

Svenssons. Intervjun gjordes via telefon och författarna gjorde detta enligt ramarna för en 

semistrukturerad intervju. Detta för att författarnas frågor behövdes besvaras för att få ut 
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önskad effekt av intervjun samtidigt som utrymme för ytterligare frågor och tillägg fanns. 

Författarna följde en intervjuguide som kan ses i bilaga 3. För ytterligare information om 

intervjun, se tabell 4. 

 

Intervju 2018-05-15 

Intervjun utfördes 15e maj 2018 och syftade till att komplettera den teoretiska kunskap samt 

den praktiska kunskap författarna samlat in från tidigare intervjuer med webb-EDI- 

leverantörer. Intervjun var en semistrukturerad telefonintervju av den anledningen att 

författarna redan innan intervjun besatt både en del praktisk och teoretisk kunskap kring 

webb-EDI. Författarna ville ge utrymme för vidare frågor och tillägg i samband med intervjun 

för att utöka och diskutera den praktiska användningen och implementationen av webb-EDI. 

En intervjuguide användes som grund i intervjun och denna kan ses i bilaga 2. För ytterligare 

information om intervjun, se tabell 4. 

 

Intervju 2018-05-16 

Denna intervju utfördes 16e maj 2018 och syftar till att ta reda på viljan, hos en av Svenssons 

leverantörer, till att implementera en webb-EDI-lösning tillsammans med Svenssons. Det 

skedde en telefonintervju som följde ramarna för en semistrukturerad intervju. Författarna 

följde en intervjuguide som kan ses i bilaga 3. För ytterligare information om intervjun, se 

tabell 4. 

 

Intervju 2018-05-16 

Den sista intervjun för studien gjordes 16e maj 2018 och syftet med denna intervju var att 

undersöka den sista leverantörens vilja till att implementera en webb-EDI-lösning 

tillsammans med Svenssons. Intervjun följde mönstret som de tidigare intervjuerna, en 

semistrukturerad telefonintervju. Detta gjordes för att få svar på de frågor som finns 

redovisade i bilaga 3 samtidigt som det gav utrymme för ytterligare frågor och tillägg för att 

få så användbara och utförliga svar som möjligt. För ytterligare information om intervjun, se 

tabell 4. 

 

Funktion Kapitel Datum Insamlingsmetod Ämne 

Ekonomichef, 

Svenssons 

1 2018-03-23 Ostrukturerad 

besöksintervju 

Introduktion till 

problem och 
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uppgift 

Logistic 

manager, 

Svenssons 

1 2018-03-23 Ostrukturerad 

besöksintervju 

Introduktion till 

problem och 

uppgift 

Logistic 

manager, 

Svenssons 

 2, 5 2018-03-28 Mail Kontaktuppgifter 

till leverantörer 

Logistic 

manager, 

Svenssons 

 4 2018-04-04 Semistrukturerad 

besöksintervju 

Beskrivning av 

affärssystem och 

processkartläggning 

Inköpare, 

Svenssons 

 4 2018-04-04 Semistrukturerad 

besöksintervju 

Processkartläggning 

Inköpare, 

Svenssons 

 4 2018-04-04 Semistrukturerad 

besöksintervju 

Processkartläggning 

 COO, EDI-

solutions 

 5  2018-05-02 Semistrukturerad 

telefonintervju  

 Praktisk EDI 

information 

VD, Stolab 5 2018-05-09 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Leverantörens 

inställning till 

webb-EDI 

VD, Viaduct 5 2018-05-14 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Praktisk EDI 

information 

VD, Ire Möbel 

AB  

5 2018-05-14 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Leverantörens 

inställning till 

webb-EDI 

 

VD, Zwapgrid 

5 2018-05-15 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Praktisk EDI 

information 

Supply chain 

manager, 

Swedese  

5 2018-05-16 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Leverantörens 

inställning till 

webb-EDI 

Team leader 

for inhouse 

5 2018-05-16 Semistrukturerad 

telefonintervju 

Leverantörens 

inställning till 
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sales, String 

Furniture 

webb-EDI 

Tabell 5: Sammanställning av intervjuer (Egen illustration)  
 

2.7 Analysmetod 

Vid en analysmetod måste det göras en koppling mellan insamlad data och de frågeställningar 

som finns. Vid analys av data kommer mönsterjämförelse att användas för att analysera en 

fallstudie (Yin, 2007).  

 

Vid en mönsterjämförelse jämförs empiriskt grundat mönster med ett förväntat eller förutsatt 

mönster för att se om det finns kopplingar till aktuell data och det antagna resultatet. Vid 

slutsatsen, att en relation finns mellan mönstret och utfallet kan detta styrka fallstudiens 

interna validitet (Yin, 2007). 

 

Denna studie gjorde en mönsterjämförelse för att se kopplingarna mellan den teori som finns 

om webb-EDI-lösningar och möjliga resultat vid implementering av webb-EDI hos både 

Svensson och de potentiella leverantörerna. 

2.8 Kvalitetskriterier 

Reliabilitet och validitet är kriterier som hjälper till att mäta kvalitén på en studie. Vid 

kvantitativ forskning är detta något som används frekvent (Bryman & Bell, 2013). Bryman & 

Bell (2013) beskriver validitet som ett mått på om studien mäter det som den är menad att 

mäta inom studiens ramar. Validitet kan delas upp i två kategorier, intern och extern validitet 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) refererar till Lecompte & Goetz (1982) i sin 

beskrivning av intern validitet. Observationer som görs under en studie ska finna 

samstämmighet med teorin som utvecklas under studien (Bryman & Bell, 2013) (Lecompte & 

Goetz, 1982). Extern validitet berör resultatet och till vilken grad studiens konklusion kan 

användas i andra sammanhang (Bryman & Bell, 2013).  

 

Ett hinder som Bryman & Bell (2013) tar upp är Lecompte & Goetz (1982) iakttagelse över 

hur kvalitativ forskning ofta använder sig utav ett avgränsat urval och fallstudier. Reliabilitet 

ger ett svar på vilken autenticitet en undersökning har. Reliabilitetsbegreppet går att dela upp 
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i intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet sammanfattar hur forskaren som genomför 

studien ska tolka observationen och att de görs på samma sätt under studiens gång. Den 

externa reliabiliteten berör hur möjligt det är att applicera en studies resultat på andra 

sammanhang än som studien genomfördes i (Bryman & Bell, 2013).  

 

Bryman & Bell (2013) belyser diskussionen kring huruvida reliabilitet och validitet är mått 

som ska användas på en kvalitativ studie. Genom Lincoln & Guba (1985) och Guba & 

Lincoln (1994) diskuterar Bryman & Bell (2013) två begrepp som kan ersätta reliabilitet och 

validitet, vilka är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet bedöms utifrån fyra delar som är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 

2.8.1 Trovärdighet  

Som nämnt tidigare så delas trovärdighet upp i fyra delar. Alla delar måste vara uppfyllda för 

att kunna kalla studien trovärdig. Tillförlitlighet kan ses som en motpart till intern validitet. 

En social verklighet kan illustreras på många olika sätt i text. Tillförlitligheten avgörs genom 

hur många mottagare som accepterar studiens beskrivning av den sociala verklighet som 

studeras (Bryman & Bell, 2013).  

 

I denna studie nåddes tillförlitlighet genom att kontrollera de intervjuer som gjorts med 

forskarens uppfattning av vad som respondenten sagt jämfört med vad respondenten tycker. 

Tillförlitlighet kommer att säkerställas genom att de som varit involverade i studien kommer 

att få ta del av resultatet. När resultatet delgivs till de berörda kan forskarna få bekräftelse på 

att intervjuerna och materialet har uppfattats korrekt. Det vill säga med hjälp av 

respondentvalidering. Författarna arbetade med att författarnas bild av Svenssons i Lammhult 

accepteras av de mottagarna på företaget som ska utnyttja studien.  

 

Överförbarhet kan ställas mot extern validitet. Överförbarhet kan beskrivas som i vilken grad 

studien bedöms som unik eller om slutresultatet går att använda i andra sammanhang. För att 

uppfylla detta kriterium vill man alltså kunna överföra resultatet i ett annat sammanhang och 

göra de meningsfullt för andra aktörer (Bryman & Bell, 2013).   

 

Denna studie uppnår överförbarhet genom att resultatet kan användas på liknande företag. 

Denna studie riktade dock in sig på ett specifikt företag och deras specifika situation vilket 
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kan göra det svårt att använda resultatet i ett annat sammanhang. Dock försöktes resultatet att 

generaliseras på ett sådant sätt att liknande företag inom samma bransch och storlek kan 

komma att använda studien som riktlinjer.  

 

Bryman & Bell (2013) ställer begreppet pålitlighet mot reliabilitet och där ett granskande öga 

hämtas utifrån studien. En granskning kan innehålla bedömning över tillvägagångssättet 

under studien samt om de slutsatser som dragits utifrån teorin är befogade (Bryman & Bell, 

2013). 

 

För att uppnå pålitlighet i denna studie har alla källor granskats noga innan de har valts att ha 

med. Vid insamlingen av primärdata via intervjuer försöktes pålitligheten att ökas till 

respondenterna och därmed även få mer korrekt data till studien genom att ha läst på om 

ämnet och använda en intervjuguide. Pålitlighet uppnås av författarna genom att handledare 

och nyckelpersoner på Svenssons i Lammhult kontinuerligt granskade studien.  

 

Konfirmering är det fjärde kriteriet som diskuteras av Bryman & Bell (2013) vilket kan 

motsvara objektivitet. Här bedöms forskaren kring hur pass objektiv studien är. Personliga 

värdering och specifika inriktningar ska ha undvikits i den utsträckning som det går i en 

kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå detta kriterium har forskarna varit 

objektiva i sitt synsätt gällande val av teori och frågor i intervjuguiden. Genom att vara 

objektiv i dessa valen kommer detta avspeglas i studien.   
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2.8.2 Äkthet 

Äkthet är en mer etisk bedömningsgrund. Där Bryman & Bell (2013) lyfter Guba & Lincolns 

(1994) förslag på kriterier som ska ingå i äkthet. De är rättvis bild samt taktisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och ontologisk autenticitet (Bryman & Bell, 

2013).   

 

De människor som studeras har olika värderingar och åsikter, i en studie är det viktigt att det 

ges en rättvis bild av dessa värderingar och åsikter (Bryman & Bell, 2017). I denna studie 

uppnås en rättvis bild gentemot de som studerades genom att hela tiden visa arbetets gång för 

handledare och kontaktpersoner på Svenssons i Lammhult. Vid kartläggningen av den 

operativa inköpsprocessen försöktes det få en så rättvis bild som möjligt genom att ha med de 

personer som är viktiga i processen. Vid de telefonintervjuer som gjorts, spelades samtalen in 

för att sedan transkriberas. Detta gjordes för att få fram en så rättvis bild av respondentens 

åsikt och svar som möjligt, när de sedan sammanfattades i empirin. 

 

Taktisk autenticitet innebär att respondenterna ska få chansen att utföra de ingripande som 

krävs utifrån studien (Bryman & Bell, 2017). För att respondenterna ska få chansen till detta 

gavs det relevanta och genomförbara åtgärder. Det ges relevanta förslag på vart webb-EDI 

kan implementeras för att underlätta den operativa inköpsprocessen på Svenssons i 

Lammhult.  

 

Pedagogisk autenticitet innebär att studien ska bidra till ökad förståelse hos respondenterna, 

angående hur andra uppfattar saker i en förutbestämd miljö (Bryman & Bell, 2017). Denna 

studie uppfyller detta kravet då kartläggningen visar hur det egentligen är i den operativa 

processen. Vid en sådan syn kan de personerna som jobbar i processen enklare förstå var och 

varför det uppstår flaskhalsar och vad man kan göra för att lösa dessa.  

 

Katalytisk autenticitet innebär att de som deltagit i undersökningen får chansen att ändra sin 

situation gentemot studien (Bryman & Bell, 2017). I och med de rekommendationer som 

denna studie utmynnade i, så kommer både Svenssons och respondenterna att ta del av dessa. 

Dessa rekommendationer kommer ge en möjlighet för förändringsarbete på Svenssons och 

hos deras leverantörer.  
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Ontologisk autenticitet innebär att studien ökar förståelse för respondenterna och deras 

sociala situation och miljö som de arbetar i (Bryman & Bell, 2017). I och med den 

kartläggning som gjorts på den operativa inköpsprocessen kan inköparna öka sin förståelse 

för sin roll i det stora hela.  

 

Sammanfattningsvis har denna studie arbetat med att uppnå äkthet genom att författarna har 

fokuserat på att presentera materialet på ett så korrekt, förståeligt och objektivt sätt som 

möjligt. Detta är för att utomstående ska förstå studien och dess innehåll.  

2.9 Generaliserbarhet 

En studies resultat kan generaliseras genom att se till hur resultatet kan användas på andra 

människor, förhållanden eller situationer som inte berörts i studien. Det vanligaste sättet att ha 

som utgångspunkt, är att studiens urval går att generaliseras till urvalets population. Att 

relationen mellan urval och population bygger på siffermässiga skattningar kallas för 

statistisk generalisering (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Statistisk generalisering är svårt att använda vid en kvalitativ studie, då urvalet kommer att bli 

för litet även om urvalet som valts från en population, valts med noggrannhet. Det är därför 

bättre att använda sig av en analytisk generalisering. Denna generalisering har sin 

utgångspunkt i att forskning består av enskilda studier. När man generaliserar resultatet har 

man som syfte att följa en analytisk generaliseringsprocess som består av två steg. Steg ett 

innebär att forskaren förklarar att studiens resultat kan förtydliga, exempelvis begrepp och ett 

antaget händelseförlopp. Steg två innebär att den teori som använts i studien ska kunna 

användas på liknande situationer (Yin, 2014). 

 

Denna kvalitativa studie använder sig av en analytisk generalisering. Den analytiska 

generaliseringen används eftersom generaliseringen sker gentemot existerande teori. Då 

studien är en fallstudie så var målet att generalisera resultatet på ett sådant sätt att forskarna 

förtydligar begrepp genom studien. Detta innebär att teorin angående webb-EDI kopplades till 

den operativa inköpsprocessen samt att teorin som presenteras i denna studie ska kunna 

användas vid framtida liknande studier.  
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2.10 Etiskt övervägande 

Etiska regler rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de inblandade 

personerna i studien. Några exempel som berör svensk forskning är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav och falska 

förespeglingar.  

Informationskravet betyder att forskaren ska berätta för deltagarna om syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet ska göra deltagarna medvetna om att de kan avbryta 

undersökningen när de önskar och att deras deltagande är frivilligt. Konfidentialitets- och 

anonymitetskrav innebär att deltagarnas information ska behandlas konfidentiellt till största 

möjliga mån. Nyttjandekravet beskriver att de uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast får användas till undersökningens ändamål. Falska förespeglingar betyder att forskaren 

inte ska vilseleda eller uppge falsk information till deltagarna i undersökningen (Bryman & 

Bell, 2013).   

 

Etiska överväganden har en stor inverkan och påverkan på kvalitet och genomförande, men 

även på att resultatet används på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till samhällsutveckling. Det 

är därför viktigt att aktivt diskutera hur etik påverkar och används inom forskningen. 

Forskningsetiska övervägande handlar om att hitta en balans mellan olika områden för att 

kunna bedriva en relevant och legitim forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Det etiska rådet (2017) beskriver i sin bok att det finns två huvudsakliga intressen som spelar 

stor roll. Kunskapsintresset handlar om att skapa ny kunskap för att främja både individers 

utveckling samtidigt som samhällsutvecklingen. Integritetsintresset är det andra intresset, som 

handlar om huruvida personers integritet kan hållas genom forskningen, personer ska ha rätt 

till skydd mot deras personliga intressen. Målet med forskning är att skapa ny kunskap men 

detta kan inte komma till varje pris, personers integritet måste hållas enligt 

överenskommelsen för att kunna skapa legitim och användbar kunskap. Vid observationer 

och intervjuer är det viktigt att försäkra sig om att deltagarens integritet inte kommer röjas om 

det har utlovats (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Syftet med denna studie kom från Svenssons i Lammhult, vilket gör dem fullt medvetna om 

varför studien utförs och uppfyller då även informationskravet. Samtyckeskravet meddelades 

på ett tydligt sätt till deltagarna genom att de fick information angående frivilligt deltagande 
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samt att de får avbryta intervjuerna när de vill. Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

applicerades till den mån som deltagarna önskar. Då detta är en studie med syfte att förbättra 

en process så krävdes mycket information men dock inte lika mycket personliga åsikter. Detta 

behandlar även nyttjandekravet. Studien använder primär- och sekundärdata och därför krävs 

det noggrannhet med att inte lägga fram falsk eller vilseledande data för att följa den etiska 

principen om falska förespeglingar.  

2.11 Beskrivning av arbetsfördelning 

Under arbetet har en bra dialog mellan författarna funnits och ett gott samarbete har förbättrat 

arbetet i sin helhet. Författarna har haft en diskussion mellan varandra inför varje kapitel för 

att ha en klar och tydlig fördelning av arbetsbördan och för att undvika dubbelarbete. 

 

Kapitel 1.  

I detta kapitel så har det varit många diskussioner mellan författarna för att få ut den 

informationen som anses vara viktig för att göra kapitlet så betydelsefullt som möjligt. 

Mycket av det som finns i detta kapitel kommer från den första intervjun som utfördes, där 

samtliga författare deltog. 

 

Kapitel 2. 

Kapitel 2 innehåller mycket information. Mycket litteratur var tvunget att läsas igenom för att 

täcka allt de som krävdes för att få ett bra metodkapitel. Här delade författarna upp rubrikerna 

mellan sig för att få en så jämn fördelning som möjligt sett i tidsperspektiv. De olika 

rubrikerna sattes först för att sedan börja skriva om dem. Märktes det att någon rubrik saknas 

så togs det upp för diskussion. 

 

Kapitel 3.1, 4.1, 5.1.  

I de tre kommande kapitlen så blir arbetet uppdelat i de forskningsfrågor som är presenterade. 

Forskningsfrågorna är tillsammans med handledare och examinator framtagna för att passa 

det som företaget önskar av studien. Författarna har tillsammans utformat en teoribas för 

samtliga frågor för att ha samma uppfattning av vad som krävs för att svara på de valda 

frågorna. Den valda teorin blev sedan uppdelad mellan författarna för att skrivas. När teorin 

kändes fullständig så lästes det igenom av samtliga författare för att möjligtvis kunna 

komplettera med något för att få en så omfattande teori som möjligt. Även i dessa kapitel 
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hade författarna en god kommunikation med varandra för att få ta del av varandras 

erfarenheter och synvinklar. 

 

Kapitel 3.2, 4.2, 5.2. 

I empirin har alla deltagit lika mycket, då insamlingen har gått ut på intervjuer, 

processkartläggning, mail och telefonintervjuer. Samtliga författare har varit med under dessa 

tillfällen. Empirin har samlats in och tolkats av alla författare för att sedan diskuteras för att få 

djupare förståelse. Då empirin i forskningsfråga 1 och 2 tillhörde samma intervju och 

processkartläggning gjordes denna tillsammans. Empirin till forskningsfråga 3 kommer från 

telefonintervjuer där alla deltog och lyssnade på vad intervjuobjektet sa. Detta lyssnades 

sedan igenom och transkriberades för att ha det på papper. 

 

Kapitel 3.3, 4.3, 5,3 

I analysavsnittet så blev uppdelningen lite tydligare då varje författare skrev om var sin 

forskningsfråga. Uppdelningen fungerade bra och fokus låg då enbart på sin “egna” 

forskningsfråga. När analysen var klar så lästes alla 3 analyser igenom av författarna för att 

kompletteras av varandra och se till att alla hade samma uppfattning.  

 

Kapitel 6.  

Arbetsinsatsen i det avslutande kapitlet har varit jämt fördelat mellan författarna. Då det är 

detta kapitel som ska knyta ihop hela arbetet så fördes diskussioner och idéer bollades mellan 

författarna för att säkerställa att alla synsätt, tankegångar och idéer kom med. För att 

presentera en så pass pålitlig slutsats krävdes det att samtliga författare deltog i processen.  
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2.12 Sammanfattning av metodkapitlet 

 

Figur 3: Sammanfattande bild över metodkapitel (Egen illustration)  
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3. Forskningsfråga 1 - Hur ser den operativa 

inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult ut? 

Detta kapitel syftar till att besvara forskningsfråga 1 och inleds med ett teorikapitel 
angående den operativa inköpsprocessen och processkartläggning. Därefter 
presenteras empirisk data som är relevant för att kunna besvara den första 
frågeställningen, i form av en processkartläggning. Analysen behandlar 
kartläggningen på den operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult. 
Avslutningsvis görs en slutsats. 

 

Figur 4: Disposition för att besvara forskningsfråga 1 (Egen illustration) 

3.1 Teori  

Detta kapitel inleds med den teori som ligger till grund för att besvara den första 

forskningsfrågan. Inledningsvis beskrivs begreppet process. Därefter beskrivs den operativa 

inköpsprocessen, för att sedan förklara processkartläggning och affärssystem som hjälp för 

inköp.  

3.1.1 Process 

Schoknecht et al. (2017) definierar en process utifrån Cambridge Dictionary som beskriver 

process som en rad aktiviteter som utförs inom ett företag för att skapa värde. 

 

Ljungberg & Larsson (2012) ger en företagsekonomisk definition av begreppet process, i 

form av ett återkommande mönster av aktiviteter. Ljungberg & Larsson (2012, s.60) återger 

en definition av en process som följande 
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“En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer 

behovet.” 

En process är innehållslös tills man tillsätter resurser, såsom arbetskraft och information i 

aktiviteterna. Detta gör att definitionen värdesätter behov av information och andra former av 

resurser för att det ska finnas möjlighet för processen att skapa värde (Ljungberg & Larsson, 

2012).  

 

Bergman & Klefsjö (2008) beskriver även processen som, individers samarbete och hur de 

klarar av att komma överens med varandra under interaktioner. Detta betyder att arbetet 

mellan människor i processen är det viktigaste. Många av de förbättringsarbeten som går att 

genomföra i en process ligger i de administrativa aktiviteterna (Bergman & Klefsjö, 2008). 

 

Bergman & Klefsjö (2008) delar upp ett företags processer i kategorier, vilka är individuella-, 

funktionella- och kärnprocesser. En kärnprocess är de delar och aktiviteter som samverkar 

tillsammans och är viktiga för att ge värde till ett företagets kunder. I kärnprocessen ingår och 

samverkar ofta både information, människor och material. De aktiviteter som utförs är viktiga 

för att ge företaget intäkter (Perez-Soltero & Leal Soto, 2017).  

 

Perez-Soltero och Leal Soto (2017) menar på vikten av att ett företag tydligt kan ringa in vem 

som är mottagare och vilka leveransserviceelement som mottagaren förväntar sig. Kan 

verksamheten identifiera detta kan de enklare tillfredsställa rätt behov utifrån kundspecifika 

förväntningar, vilket leder till fördelar som verksamheten kan dra nytta av i effektiviserings 

och allokerings arbete (Perez-Soltero & Leal Soto, 2017).  

3.1.2 Operativ inköpsprocess 

Van Weele (2012) menar på att det finns tre olika delar i en inköpsprocess. Operativt, taktiskt 

och strategiskt inköp. Det taktiska och strategiska berör det som sker vid ett eventuellt köp 

med exempelvis avtal och pris. Den operativa delen av en inköpsprocess startar med att 

analysera ett behov som uppstår i organisationen och det följs av en plan för inköp. I teorin 

sker sedan förankring av behovsplan, order skapas och skickas, bekräftelse med leverans, 

godsmottagning och till sist fakturabetalning (Mällroth & Rafiey, 2016). Sammanfattningsvis 
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kan den operativa inköpsprocessen beskrivas som de aktiviteter som berör de vardagliga 

inköpsavropen (van Weele, 2012). 

 

van Weele (2012, S.40) definierar inköp som: 

“Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, 

tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändigt för att driva, underhålla och styra 

företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt” 

 

En inköpsprocess behandlar grundläggande det som omfattar fastställning av inköpsbehov, 

val av leverantör, överenskommelse om pris och specificering av villkor och krav så att 

kontrakt och order följs så noga som möjligt när det kommer till exempelvis leveranstid och 

betalning. För att ha en välfungerande inköpsprocess krävs det inte enbart goda relationer 

med leverantörer utan även utvecklad logistiklösning. Flexibilitet och logistik har en nära 

relation med varandra vilket gör att man arbetar med dessa delar vid leverans (van Weele, 

2012). 

 

Följande teori kopplas till figur 1 där Mällroth & Rafiey (2016) beskriver den operativa 

inköpsprocessen i sju steg.  

3.1.2.1 Analysera behovet 

En inköpsanalys är viktig att göra eftersom det kostar pengar att köpa in produkter. En 

inköpsanalys går att göra i flera nivåer beroende på vad målet med analysen är. Vanliga typer 

är analys av produkter, leverantörer, lönsamhet, logistik och inköpsavdelningens roll (Rosell, 

2014).  

 

När det gäller att analysera behov ser man till produkter eller tjänster som köps in. Det 

handlar om frågor som berör om det köps in rätt produkter, om det är dags att ta bort vissa 

produkter samt frågor kring vilka kvalitetskrav som ska ställas och om de uppfylls (Rosell, 

2014).  

3.1.2.2 Skapa inköpsplan 

Ska inköpet fungera effektivt utefter de behov som uppkommit efter behovsanalysen behöver 

inköpsavdelningen en plan. Det är viktigt att utforma rutiner samt strukturera processen och 

dess aktiviteter utefter vad som bestämts och vilka mål som satts (Rosell, 2014). 
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En inköpsplan ska enligt Rosell (2014) innehålla specifikationer kring produkter, 

leverantörer, orderskapande, logistik och leveransinstruktioner. Det kan även ingå etikregler, 

miljö- och samhällsåtaganden, uppföljning och utveckling av leverantörer och personal. 

Exempelvis gäller det att specificera vilka typer av produkter som ska köpas in, bestämma 

vilka leverantörer som ska användas till de bestämda produkterna och utforma utseende på 

offert. Vid utformningen av offert måste man se till vilken information den ska innehålla från 

köparens sida och vilken information som ska vara med på bekräftelsen. Det kan gälla pris, 

fakturavillkor samt tid och villkor för leverans (Rosell, 2014).  

3.1.2.3 Förankra plan mot behov 

Det är viktigt att planen förankras och accepteras av alla inblandade. Det är ofta när planen 

och de nya rutinerna ska börja användas, som problem uppstår. Därför är det extra viktigt att 

alla är fullt införstådda med de nya rutiner som planerats. Sedan måste det även förankras mot 

beslutsfattare, leverantörer och logistikansvarig, så att den nya inköpsplanen inte ställer för 

höga krav och omöjliggör att uppfylla de inköpsbehov som finns (Rosell, 2014). 

3.1.2.4 Skapa/skicka inköpsorder 

Handlar man med en återkommande leverantör skapas inköpsorder utifrån förhandlade villkor 

kring information och utseende på inköpsanmodan. Orderläggning handlar ofta om 

återkommande inköp hos en leverantör där villkoren för köp accepteras (van Weele, 2012). 

Som återförsäljare och detaljist behöver inköpare inte fundera över vilka och hur många 

leverantörer man behöver kontakta vid ett inköp. Det är istället kunden som avgör vem som 

ska kontaktas, vilket underlättar processen för inköparen (Rosell, 2014). Vid återkommande 

inköp finns det oftast tydliga rutiner och bestämmelser mellan leverantör och inköpare vilket 

underlättar effektivisering av handeln (van Weele, 2012) (Rosell, 2014). 

3.1.2.5 Bekräftelse samt leverans 

När det är dags för leverans gäller det att man har en leveransbevakning. Leverantören som 

svarat på inköpsanmodan har enligt överenskommelse skickat med ett antal villkor gällande 

pris, betalning och leveranstid. Kunder förväntar sig sina produkter på bestämt 

leveransdatum. Det gäller därför att ha ett utvecklat system för leveransbevakning. Desto mer 

kontroll företaget har på leveransen desto enklare är det att kunna lova kunden ett bestämt 
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datum. Här gäller det att ha ett bra samarbete och diskussion med leverantören om vem som 

ansvar för frakten i inköpsavtalet och villkor för sena leveranser (Rosell, 2014).  

3.1.2.6 Godsmottagning och godkännande 

Vid godsmottagning lämnas produkterna över till köparen och det kan även ske en 

kvalitetskontroll. Kontrollen kan utföras på varje mottagen order eller genom stickprov. 

Kvalitetskontrollen görs för att säkerställa att kravspecifikationer uppfylls och därmed kan 

godkännas (Rosell, 2014). Godsmottagning och kvalitetskontroll kan utföras genom personal 

på köparens lager eller genom en tredjepartslogistiker som anordnar och ansvarar för avtalade 

delar av köparens logistik (Jonsson & Mattsson, 2016).  

3.1.2.7 Betalning 

Betalningsvillkor och pris bestäms redan vid inköpsanmodan och bekräftelse. För att 

uppehålla avtal och framtida samarbeten gäller det att ha bra rutiner för att betala sina 

fakturor i tid (Rosell, 2014). Elektronisk faktura, e-faktura, är ett område som organisationer 

kan satsa på att utveckla för att göra besparingar och effektivisera arbetet med fakturering. E-

faktura innefattar all hantering kring fakturor men det görs digitalt in i affärssystem. Vanligt 

är att använda sig av EDI-fakturor, webbfaktura, e-faktura via internetbank eller scanning av 

pappersfaktura (Fredholm, 2013). 

3.1.3 Processkartläggning  

Processkartläggning synliggör och förtydligar olika affärsprocesser inom ett företag. 

Kartläggningen visar på vilka aktiviteter som utförs, vilken funktion som utför aktiviteten 

samt när och hur den blir gjord (Klotz, Horman, Bi, & Bechtel, 2008). Detta ger ett bra 

underlag för att förstå processen (Soliman, F 1998). För att få förståelse över aktiviteter, syfte 

och innehåll så är illustrerade kartor ett tydligt och effektivt sätt (Ljungberg & Larsson, 

2012).   

 

Genom processkartläggning kan förbättringsmöjligheter identifieras (Klotz, Horman, Bi, & 

Bechtel, 2008) eftersom processkartan visar på hur aktiviteter och funktioner är kopplade med 

varandra (Ljungberg & Larsson, 2012). Ofta har en enskild anställd bra koll på sina egna 

arbetsuppgifter. Men i takt med att komplexiteten på en större process ökar är det svårt att 

veta vad som pågår i leden innan och efter sina egna uppgifter. Processer finns till för att 

indirekt eller direkt skapa värde för kund. Ligger arbetsuppgifter långt ifrån slutkunden blir 
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det svårare att se hur arbetsuppgiften skapar värde och därför kan motivationen till att utföra 

aktiviteten minska (Ljungberg & Larsson, 2012). Förbättringsmöjligheter kan innebära ökat 

kundfokus i processen samt att arbeta bort aktiviteter som tar onödiga resurser. Det hjälper 

även till och underlättar ansatser till att starta ett förbättringsarbete utifrån det som 

synliggjorts (Klotz, Horman, Bi, & Bechtel, 2008). 

  

Att kartlägga och förstå helheten i en verksamhets olika processer ger en bild av var och hur 

processerna skapar värde. Det hjälper utvecklingen av processarbetet och minskar risken för 

att enskilda avdelningar endast ska arbeta med sin egen utveckling vilket gör att man minskar 

risken för suboptimering. Processkartor ger i sitt färdiga stadie inga direkta effekter eller 

utveckling av verksamheten. Utan det är genom den illustration som kartan kan hjälpa till när 

ett förbättringsarbete ska starta (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Det första problemet vid utformning av en processkartläggning är att hitta startpunkten i 

processen som ska undersökas (White & Cicmil, 2016). Genom processkartläggning med 

tydliga start- och slutpunkter kan man initiera ett effektiviseringsarbete (Paradiso & 

Cruickshank, 2007). Det går att använda processkartan för att få en övergripande bild av 

verksamheten men även en mer detaljerad version som på djupet beskriver en del av en 

verksamhet (Soliman, 1998). 

  

Aktiviteter i företag kan direkt eller indirekt skapa ett värde, dessa benämns inom begreppet 

värdeflöde. Processkartläggning belyser var i processen det skapas värde och var det finns ett 

slöseri av resurser. Det går att kartlägga både informations- och materialflöden (Rother & 

Shook, 2004). 

 

Figur 5: Förklaring av symboler i processkartläggningen (Egen illustration) 
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Figur 5 beskriver de figurer som finns med i processkartläggningen. Figuren som är beskriven 

som funktion, representerar vilken avdelning som jobbar med aktiviteterna. Figuren som är 

beskriven som Aktivitet, representerar en delprocess i den stora processen, en aktivitet som 

utförs som sedan leder till en annan aktivitet. Figuren som är beskriven som delad aktivitet, 

representerar samma sak som den figur som heter aktivitet med skillnaden är att det finns 

möjlighet till två olika utfall. Figuren som är beskriven som problem representerar de problem 

eller konstigheter som finns under varje aktivitet (Processkartläggare, 2017-11-06). 

3.1.4 Affärssystem som hjälp för inköp 

Ett affärssystem finns till för att företaget effektivt ska kunna arbeta med sina aktiviteter och 

processer. Affärssystemet kan hjälpa till i styrningen av ett företag och bör vara integrerat 

över hela företagets verksamhet för att detta ska fungera effektivt (Magnusson & Olsson, 

2010).  

 

Genom den övergripande syn som ges av verksamheten i ett utvecklat affärssystem kan vägen 

till beslutsfattande blir kortare. Övervakning av bland annat lagersaldo, beställningspunkter, 

fakturering och tidrapportering kan finnas tillgängligt i ett och samma system (Magnusson & 

Olsson, 2012). Att hantera all den mängd information som företag använder sig av på ett 

effektivt sätt kan vara nyckeln till framgång (Ross, 2011).  

 

Ett affärssystem bör vara utformat på ett sätt så att modifiering och utveckling ständigt går att 

utföra. Det är mycket kostsamt och svårt att kartlägga en verksamhets behov av systemstöd 

idag och i framtiden. Istället bör utvecklingen av systemet ske under tiden man hittar 

specifikationer som behövs och på så sätt hela tiden effektivisera sitt arbete (Upton & Staats, 

2008). Affärssystemet finns alltså till för att vidga och underlätta verksamhetens arbete. 

Därför bör målet vara att integrera alla vitala delar av företagets delar för att kunna arbeta 

effektivt (Ross, 2011).  

 

Ross (2011) delar uppbyggnaden av ett affärssystem i två huvuddelar. Det första är hårdvaran 

som består av själva datorn, datortillbehör, hårddiskar och utrymme för att förvara 

informationen. Det andra är mjukvaran där själva affärssystemet utvecklas och användningen 

av funktionerna sker (Ross, 2011). 
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Detaljnivån på informationen som kan användas är avgörande. En hög detaljnivå kan nås 

genom en hög teknisk nivå på affärssystemet. Olika sorters information går att få fram 

beroende på vilken funktion i företaget som arbetas med (Ross, 2011). Ross (2011) delar in 

det i åtta nyckeldelar som ett företag ska använda sig av i sitt affärssystem, tillverkning, 

produktdatabas, logistik, personal & HR, finansiering, inköp, tillgångar och kundhantering.   

 

Inköp går enkelt att effektivisera vid ett väl integrerat sätt att arbeta i affärssystemet. Genom 

en helhetslösning kring inköpet där aktiviteter som orderhantering, leveransbekräftelse, 

orderstatus, godsmottagning och uppföljning av utförande finns inkluderade. Webbaserade 

Business to Business (B2B) lösningar har länge varit en viktig faktor för ett effektivt inköp. 

Genom dessa kan exempelvis tydliga Request for Quotation (RFQ) skickas som innefattar 

kundens behov, tillgänglighet hos leverantör, förenklad förhandling och närhet till 

prisuppgifter. Något som kan förenkla och effektivisera inköpet och de aktiviteter som ingår, 

är ett integrerat webb-EDI i affärssystemet (Ross, 2011).    
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3.2 Empiri 

Kapitlet ämnar att beskriva den empiri som är relevant för att kunna besvara den 
första frågeställningen. Empirisk data som samlats in vid processkartläggningen 
återfinnas i figur 6. Syftet med detta kapitel är att beskriva Svenssons i Lammhults 
operativa inköpsprocess.  

3.2.1 Processkartläggning av den operativa inköpsprocessen 

Processkartläggningen kommer endast att utgå ifrån inköparens perspektiv då den studerade 

processen behandlar operativt inköp. Enligt Mällroth & Rafiey (2016) modell, startar 

processen med att skapa/skicka order vilket i processkartan benämns som inköpsförslag.  

 

Inköpsförslag/fullständig benämning 

Processen börjar med ett inköpsförslag, det är när en kund har köpt en vara i butik, på 

hemsidan eller via telefon. Den studerade processen behandlar endast kundunika varor, dvs. 

varor som är specifikt beställda av kunder utifrån färg, mått, storlek eller inte lagerförs av 

Svenssons. När beställningen läggs så är det viktigt att man får med all information som krävs 

för att kunna utföra beställningen vilket inte alltid sker, det kan vara gällande tygsorter, 

färgval och design (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Maila order till inköp 

När beställningen är fullständig med all information som krävs om produkterna, lägger 

butik/kundtjänst en order som automatiskt skickas till inköpsavdelning via affärssystemet 

Pyramid. Inköparna behandlar och sammanställer orden för att sedan lägga beställning hos de 

berörda leverantörerna (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Ordererkännande från leverantör 

När leverantören sedan granskat och godkänt ordern får Svenssons tillbaka ett 

ordererkännande som godkänner ordern och de specifikationer som finns på produkterna. Det 

skickar även en första uppskattning på leveranstid samt ett ordernummer som 

inköpsavdelningen matchar mot den ursprungliga kundordern i Pyramid. Dock så uppstår det 

ofta situationer där de mer erfarna säljarna känner till hur leverantörerna fungerar. Även fast 

det står att deras leveranstid är 4 veckor lägger de på ytterligare 4 veckor eftersom 
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leverantören i de flesta fall levererar efter 8 veckor. Detta är inget problem om varje säljare är 

erfaren och vet om att problem uppstår, men när en oerfaren säljer inte vet om detta så uppstår 

problem mot kund (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Bekräfta ordererkännandet mot kundorder 

När inköparna hos Svenssons har läst och jämfört ordererkännande som de fått från 

leverantören mot kundorder som är lagd kan den godkännas. Inköpsavdelningen kontrollerar 

även att leveranstid och pris stämmer överens med vad man kommit fram till innan det 

godkännas i affärssystemet. I denna del av processen registreras ordernumret i affärssystemet 

och blir det giltiga för just den ordern (Logistic manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Leverans från leverantör till lager i Tibro 

Ordern från Svenssons blir levererade till deras lager i Tibro där de levererar in det ankomna 

godset i systemet som sedan skickas till Svenssons egna affärssystem. Viktigt är även att man 

kollar att allt stämmer mot vad ordersvar berättar, för att inte riskera felleverans till kunderna 

(Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Kontakta leverantör vid felleverans eller saknat gods 

Skulle det i steget ovan bli någon form av felleverans eller om gods saknas så måste man 

åtgärda detta. Beroende på vem det är som gjort fel så får man antingen beställa nytt eller be 

leverantören skicka nytt (Logistik Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Nytt inköp 

När ett nytt inköp görs så ska de produkter som är fel eller defekta hämtas tillbaka från 

Svenssons lager i Tibro och den nya varan ska levereras dit. Ordern uppdateras sedan för att 

kunna matchas i systemet. När detta är gjort kan processen återgå till det normala om allt 

stämmer (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Kund ändrar beställning 

Skulle en kund ändra beställningen hos Svenssons så måste hela kedjan informeras. Beroende 

på hur långt leverantörerna har kommit i sin process så kan det gå smidigt eller osmidigt. Den 

första ordern måste avbeställas för att en ny order ska läggas. Har ordern ännu inte hunnit bli 

behandlad är det smidigare att redigera den. Är orden däremot lagd och tillverkningen igång 
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är det svårare eftersom, tillverkningsprocessen redan startat så måste den avslutas eller göras 

klart för att sedan påbörja ytterligare en ny (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Ändrad leveranstid från leverantörer 

Den leveranstid som erbjuds vid ordererkännande är alltid en preliminär leveranstid. Vilket 

betyder att den kan ändras, det är ingen garanti att det kommer hållas. Detta kan ske av flera 

olika anledningar, dels det som ovan är beskrivet men även för felberäkningar i produktion, 

efterfrågan osv. Det är viktigt att ha god kommunikation med sina leverantörer om detta och 

sen i sin tur god kommunikation med sina kunder för att allt ska fungera så bra som möjligt 

(Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Bevaka leveranser 

Vid ändringar i leveransen är det viktigt att kunna ge kunderna den information som de 

behöver om leveransstatusen. Även för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt då 

det kan uppstå komplikationer när en order ändras så är det viktigt att bevaka de ändrade 

leveranserna extra noga (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

Attestera fakturor och stämma av mot inköp 

Sist jämför man de fakturor som man fått från leverantörerna med det faktiska godset som har 

levererats, för att veta om allt som är beställt har kommit enligt plan. Detta är en viktig del 

eftersom att det är här man ser om det saknas gods i beställning och kan notera detta för att 

sedan kunna få de saknade godset levererat. Man jämför både kvantiteter och priser (Logistic 

Manager & Inköpare, 2018-04-04). 
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Figur 6: Processkartläggning (Egen illustration)  
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3.3 Analys 

Detta delkapitel inleds med att teorin implementeras på den insamlade empirin för 
att skapa en förståelse för den operativa inköpsprocessen. Processkartläggningen 
kommer användas för att få en djupare förståelse i problemet och hur hela 
processen ser ut.  

3.3.1 Analys av den operativa inköpsprocessen  

Svensson i Lammhult använder sig av en operativ inköpsprocess. Startpunkten för arbetet på 

inköpsavdelningen sker när ett behov av produkter uppstår (Van Weele, 2012). Vilket är vid 

försäljning i butik, per telefon eller via webbshopen. Merparten av all försäljning är 

beställningsvaror. Arbetet med den operativa inköpsprocessen pågår dagligen och varje år 

hanteras cirka 25 000 kundunika order (Logistic Manager & Ekonomichef, 2018-03-23).   

 

Start och slutpunkt för flödet i inköpsprocessen är tydligt, startpunkten är när en försäljning 

sker och att det hamnar på inköparnas bord tills de att inköpsavdelningen stämmer av att 

leverans skett från 3PL i Tibro och faktura attesteras. Det är en process som upprepar sig för 

varje enskild kundorder. Utan arbetskraften och informationen som skapas produceras inget 

värde i processen (Ljungberg & Larsson, 2012). Inköparna samverkar hela tiden med 

varandra och med de kontaktpersoner som de har hos leverantörerna. Samarbetet är viktigt för 

att all information och logistik ska gå rätt till vid ny order, ändringar, leveranser och när något 

fel uppstått (Bergman & Klefsjö, 2008).   

 

Inköpsprocessen hos Svensson i Lammhult har en tydlig tråd genom vilka funktioner som 

behandlar vilka aktiviteter och när. Dock har processen växt sig stor i och med de 300 

leverantörer som finns inkluderade i processen. Inköparna som arbetar dagligen med 

aktiviteterna har god insikt i arbetsgången och deras uppgifter. De undviker ofta problem som 

uppstår genom att de vet av tidigare erfarenhet, hur leverantörssamarbetet fungerar snarare än 

på bestämd rutin (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Det som ofta tas upp i processkartläggningen är att det är bristen på information som håller 

tillbaka Svenssons verksamhet. Både mängden och korrektheten på informationen är ofta 

bristfällig och resulterar i att det adderas extra och onödiga aktiviteter (Ross, 2011)(van 
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Weele, 2012). Många av de aktiviteter som utförs är ett måste för att slutkunden ska få sina 

varor. Alltså för att skapa värde. Däremot är det resurskrävande och ineffektiva på grund av 

de många manuella handpåläggningar som behöver utföras (Rother & Shook, 2004).  

 

Inköpsprocessen är en kärnprocess för Svensson. Inköpsprocessens aktiviteter är viktiga för 

att kunderna ska få ett slutvärde. Här samverkar information och människor för att ge värde 

och skapa intäkter till Svensson i Lammhult (Perez-Soltero & Leal Soto, 2017).  

 

Arbetet med inköpet underlättas av affärssystemet som fungerar som stöd för inköparna och 

logistiken kring inköpen (Ross, 2011). Det finns rutiner för övervakning av Svenssons egna 

lagersaldo och hur fakturering ska ske. Samtidigt har de problem med att faktureringen från 

leverantörer kommer i olika format. Det krävs även erfarenhet och kunskap om olika 

leverantörers volymer och artiklar per pall, vilket gör beställningspunkterna svårtolkade 

(Magnusson & Olsson, 2010). Affärssystemet kan räkna ut beställningspunkten till att 22 

stycken ska beställas medan varje pall klarar 24 stycken. Vilket leder till att beställningarna 

kommer med outnyttjad plats, något som på sikt ger högre transportkostnader när volymen i 

sändningarna inte används fullt ut (Logistic Manager, 2018-04-04). Här krävs det mer 

detaljerad information genom affärssystemet och utveckling av nya funktioner (Upton & 

Staats, 2008). Det finns delar i inköpsprocessen att utveckla och mycket av det går att utföra 

genom affärssystemsutveckling samt effektivisering genom webb-EDI (Ross, 2011).  

 

Svenssons inköpsprocess startar vid ett inköpsförslag för att sedan gå vidare till 

inköpsavdelningen. Svenssons har rutiner för hur de arbetar med deras inköp (Logistic 

Manager, 2018-04-04). Samtidigt är produkt- och leverantörspecifikationerna väldigt tydliga 

då alla inköp görs på kundspecifika order (Rosell, 2014).  

 

Däremot har de problem med att få med all information i varje order, på grund av de olika 

önskemålen på utformning av möbler som kunderna har. Samtidigt har en del leverantörer 

otydliga rutiner kring utförande på hur de vill ha en order. Det kan bland annat saknas tydliga 

artikelnummer och beskrivningar för hur en specialbeställning ska se ut (Inköpare, 2018-04-

04). van Weele (2012) nämner vikten av att ha rutiner och bestämmelser bestämda innan 

återkommande handel mellan leverantör och Svenssons sker. Annars blir det svårare att 

effektivisera handeln mellan parterna (van Weele, 2012).   
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När ordererkännande har kommit har inköpsavdelningen en leveransbevakning på pågående 

order. Där både inköpare och 3PL håller koll på när order levereras till lager (Logistic 

Manager & Inköpare, 201-04-04). Kunderna har ofta bra koll på vilket som är det utsatta 

leveransdatumet. Finns det inte system för att kontrollera att leveranser kommer i tid ökar 

risken för missnöjdhet hos kunderna (Rosell, 2014)(Inköpare, 2018-04-04). 3PL gör alltid en 

kontroll vid godsmottagningen så att leveransen överensstämmer med följesedel och lagd 

order. Det är viktig att säkerhetsställa att kunden får rätt produkter (Rosell, 2014). Skulle 

något vara fel eller försenat är det viktigt att rutiner för leveransbevakning mellan 

inköpsavdelning och 3PL fungerar. Då måste steg tas tillbaka för kontakt med både kund och 

leverantör (Rosell, 2014).  

 

Mycket av arbetet handlar om att attestera och kontrollera fakturor som tas emot hos 

Svenssons. Kvantitet och volym kontrolleras efter vad 3PL meddelat in i affärssystemet. Idag 

används både webbfakturor och scanning av pappersfakturor (Logistic Manager & Inköpare, 

2018-04-04). Effektiviteten av att behöva kontrollera alla fakturor mot order i affärssystem tar 

mycket arbetstid, där finns besparingar att göra (Fredholm, 2013). Bland annat att införa EDI-

fakturor kan ge besparingar i tid och pengar (Fredholm, 2013) samtidigt effektiviseras inköpet 

och dess aktiviteter genom integrering av webb-EDI-funktioner (Ross, 2011). 

 

Mällroth & Rafiey (2016) menar på att den operativa inköpsprocessen består utav sju steg. 

Svenssons däremot använder sig endast av fyra steg, skapa/skicka inköpsorder, bekräftelse, 

leverans, godsmottagning och godkännande samt betalning. Det innebär att det finns olikheter 

i hur teorin beskriver den operativa inköpsprocessen och hur Svenssons arbetar i praktiken. 

Den operativa inköpsprocessen har en teoretisk definition som sällan ser ut som den praktiska 

verkligheten.  
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Figur 7: Aktiviteter i Svenssons operativa inköpsprocess (Egen illustration anpassad utifrån Mällroth & Rafiey 

2016) 

 

De röda boxarna i figuren illustrerar de steg som inte utförs i Svenssons inköpsprocess. Utan 

starten sker vid skapa/skicka order.  

 

Samtidigt är det inte heller lika svart och vitt som det lätt kan bli på papper. Även de 

aktiviteter som utförs är ofta specialanpassade utifrån vad som ansetts fungera bäst. Det finns 

en tydlig röd tråd som visar hur Svenssons arbetar i sin inköpsprocess. Det är viktigt att 

inköpsprocessen fungerar (Logistic manager, 2018-04-04), eftersom försäljningen av de 

inköpta produkterna är deras främsta intäkt (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.4 Slutsats 

Detta delkapitel sammanfattar och besvarar frågeställning 1.  

Den operativa inköpsprocessen på Svenssons illustreras i figur 6. Sammanfattningsvis belyses 

här, att den operativa inköpsprocessen är en av grundstenarna för Svenssons verksamhet. Det 

finns delar i processen som fungerar bättre och delar som fungerar mindre bra. För att utnyttja 

sin fulla kapacitet och maximera effektiviteten behöver Svenssons ständigt arbeta med de 

delar som är problematiska. Processen i sin helhet kommer utvärderas i sitt värdeskapande. 

Det är idag en fungerande process som från fall till fall inte håller måtten för den sorten 

verksamhet som bedrivs. Det finns potential till förbättringar och med hjälp av webb-EDI så 

kan mycket underlättas.  

 

Arbetet idag sker genom affärssystemet Pyramid, som ger understöd till det vardagliga 

arbetet. Ett genomgående problem som identifierats av inköparna är informationsbristen och 

säkerheten i att informationen stämmer. 

 

Svenssons inköpsprocess i sig är stor och inkluderar många processdeltagare. Många gånger 

är det olika tillvägagångsätt beroende på vilken leverantör man arbetar med. De anställda på 

Svenssons som har jobbat på samma position under en längre tid går ofta på erfarenhet 

snarare än rutiner. Det är inköpsprocessen som skapar värde för dem och den måste 

genomgående fungera bra för att verksamheten ska fungera. Man vill maximera 

värdeskapandet för att få ut så mycket man kan från processen. Alla delprocesser i den 

operativa inköpsprocessen måste fungera för att inte skapa flaskhalsar vilket drar ner 

företagets prestationsförmåga. Det finns fortfarande flera delar i processen som behövs 

utvecklas.  
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4. Forskningsfråga 2 - Vilka upplevda problem i den 

operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult 

kan underlättas med hjälp av Webb-EDI? 

Detta kapitel inleds med teori som beskriver problem i en operativ inköpsprocess 
samt webb-EDI. Därefter presenteras empiri av de problem som uppdagades vid 
processkartläggningen som gjordes för att besvara fråga 1. Analysen behandlar de 
problem som går att lösa med hjälp av en webb-EDI-lösning samt vilka problem som 
skiljer sig från teorin. 

 

Figur 8: Disposition för att besvara forskningsfråga 2 (Egen illustration)  

4.1 Teori  

Detta delkapitel inleds med en beskrivning av de problem som kan uppdagas i en 
inköpsprocess, följt av webb-EDI. 

4.1.1 Problem i en operativ inköpsprocess 

Inköpsmodeller är ofta teoretiskt baserade, vad som händer på plats på inköpsavdelningar 

avviker ofta från denna teoretiska bild av inköpsprocessen (van Weele, 2012). Extra 

kostnader i en inköpsprocess kan uppstå på grund av en felande länk i processen. Dessa 

kostnader kan representeras av exempelvis felaktigt- och/eller skadat gods, fler transporter, 

informationsbrist mellan delar i ett företag eller företag i värdekedjan och reklamationer 

(Cullen & Meira, 2010). 

 

För att lyckas undvika olika flaskhalsar och problem krävs det bra rutiner och styrning av 

inköpen. Det finns olika modeller för att minska problemen, bland annat tydlig 
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faktureringskontroll där alla fakturor som betalas ska vara kopplade till en order. Det kan 

även vara, att skriva tydliga och hållbara kontrakt med alla leverantörer man tänkt arbeta med 

(van Weele, 2012). Det krävs ofta prognoser för att förstå vad marknad och kund efterfrågar 

och vid vilken tidpunkt som det efterfrågas. Därför måste det hela tiden finnas information 

om marknaden men även informationsflöde för leveranser och ledtid är viktigt. Produkter 

som kräver specifika värden som exempelvis kvantiteter eller mått måste även tas hänsyn till. 

Detta har lett till ett utökat informationsflöde som måste hanteras och analyseras, inte enbart 

internt i företaget utan i hela värdekedjan (Cullen & Meira, 2010). 

 

Problem med leverantörssamarbete kan uppstå när företaget fokuserat och investerat mycket i 

en och samma leverantör. Vet en leverantör att kunskapen/produkten de besitter är 

eftertraktad och viktig för köparen, så ger det ett övertag över inköparen i förhandling (van 

Weele, 2012). Problemet hänger ihop med det som van Weele (2012) menar är det viktigaste 

ställningstagande i inköpsprocessen, att välja rätt och bäst leverantör. Det handlar om att 

undersöka referenser, finansiella tillgångar samt deras förmåga att möta kvalitetskrav och 

servicenivåer (van Weele, 2012).  

 

Relationsarbete mellan leverantör och inköpare är viktigt i långvariga samarbeten. Dock 

måste utvärdering av samarbetet kontinuerligt göras för att undvika att hamna i en 

bekvämlighetsfälla och inte missa mer konkurrenskraftiga substitut (van Weele, 2012). 

 

Vid kontraktsförhandling där kontrakt upprättas så slarvas det ofta med detaljer. Det är lätt att 

skriva generella kontrakt genom att använda enkla standardmallar som har svårt att hålla i 

juridiskt svåra situationer. Då fokus ofta ligger på inköpspris snarare än det bästa och mest 

konkurrenskraftiga helhetserbjudandet så är det vanligt att missa detaljer som exempelvis 

krav på produktspecifikationer och kvalitet. Andra faktorer som lätt missas att definieras i 

kontrakt är leveransvillkor, där bland annat ansvarsfördelning utifrån exempelvis Incoterms 

bör definieras. Även vem som ansvar för kostnaden för kvalitetskontroller (van Weele, 2012). 
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4.1.2 Webb Electronic Data Interchange 

4.1.2.1 Webb-EDI 

EDI är ett system där företag med olika affärssystem kan utbyta standardiserad information 

med varandra via ett gemensamt system. EDI står för Electronic Data Interchange och kan 

finnas både som ett fullt ut integrerat system till företagets affärssystem eller en webbaserad 

lösning där företag bedriver elektronisk kommunikation med varandra via en webbplattform 

(Fredholm, 2013). 

 

Williams & Frolick (2001) beskriver EDI som ett kommunikationshjälpmedel, där en liknelse 

till telefoner görs. Liknelsen menar på att, för att två människor ska kunna kommunicera med 

varandra på avstånd, krävs det telefoner och telefoner är EDI-system i denna liknelse. Det är 

därför möjligt för två företag att kommunicera och utbyta information med varandra förutsatt 

att båda har EDI (Williams & Frolick, 2001). 

 

Grundtanken bakom EDI är att man vill ha ett välfungerande och automatiskt 

informationsflöde där generering, överföring och mottagning av information ska ske. EDI 

möjliggör alltid genereringen och överföringen men inte alltid mottagning. Möjligheten till att 

behandla information manuellt ligger till grund för varför inte mottagning alltid möjliggörs 

(Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Webb-EDI baseras på en internetlösning där företag använder sig av en plattform i 

webbläsaren där man kan skapa en specifik layout företag emellan, se figur 9 (Williams & 

Frolick, 2001). Webb-EDI möjliggör och ökar viljan för mindre företag att implementera 

webb-EDI då kostnaderna är lägre (Agi, M. et al, 2005). Som företag slipper man även tunga 

kostnader för IT- och konsultfirmor som arbetar med den komplexa integreringen av EDI 

(Williams & Frolick, 2001).  
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Figur 9: EDI och dess olika funktioner (Fredholm, 2016, sid 199)  

 

Figur 9 visar även på att webb-EDI är den EDI-lösning som möjliggör användning för mindre 

företag då en vanlig EDI-lösning ofta kräver stora investeringar. Det kan även vara en 

möjlighet för stora företag att kunna använda sig av EDI med sina mindre kunder och/eller 

leverantörer med andra tekniska förutsättningar än dem själva. Grunden i webb-EDI är att det 

ska användas som vanlig EDI, fast genom en webbläsare där den efterfrågade informationen 

läggs in och bekräftas. Informationen skickas sedan iväg via webbplattformen som översätter 

meddelandet elektroniskt till ett EDI-meddelande som sedan tas emot av det stora företaget, 

för att sedan automatiskt gå in i deras affärssystem eller för de mindre företaget som tar emot 

meddelandet via deras webb-EDI-system (Fredholm, 2013). 

 

Användning av denna EDI-typ kan vara så enkel att man endast skickar sina fakturor via 

webb-EDI genom att hänvisa fakturorna till webbsidan eller så pass avancerat och 

komplicerat att en order skickas för att sedan få tillbaka en orderbekräftelse, leveransavisering 

och fakturering. Detta kan vara negativt för de mindre företagen som jobbar mot större 

företag då en viss mängd dubbelarbete kommer uppstå. Detta kan undvikas genom att ha 

bättre och mer uppdaterade datasystem. Goda förutsättningar för en välfungerande och 

effektiv webbaserad EDI-lösning är att kunna kommunicera med flera kunder och 

leverantörer samtidigt (Fredholm, 2016). 

 

4.1.2.2 Positiva effekter med webb-EDI 

Williams & Frolick (2001) menar att EDI inte påverkas av den mänskliga faktorn vid 

överföring av information. Detta gör att den information som skickas mellan företag är 

väldigt precis och korrekt. Så länge programmet har den information som ska skickas 

kommer inga fel göras vilket gör att det blir väldigt pålitlig information. Alla dokument blir 
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digitaliserade och överföringen automatiserad vilket resulterar i en minskad risk för att 

fysiska dokument försvinner. Dokument såsom fakturor, orderbekräftelser, betalningar och 

leveransdokument kommer alltid att finns i systemen. De anställda kommer då kunna 

fokusera sin arbetskraft på viktigare och mer värdeskapande uppgifter (Williams & Frolick, 

2001). 

 

Fördelen med att ha webb-EDI istället för vanlig EDI är att man alltid har tillgång till ett 

uppdaterat EDI-system som alltid har den senaste programvaran. Detta är en fördel gentemot 

vanlig EDI eftersom denna typ kräver manuell uppdatering av EDI-systemet. Webb-EDI 

kräver endast en dator med webbläsare för att fungera full ut, detta går även att koppla mot 

sitt affärssystem. Inga avancerade tekniska utrustningar eller förkunskaper krävs för att ha 

möjligheten att ha ett fungerande webb-EDI-system, vilket gör att både stora koncerner och 

mindre företag kan utnyttja fördelarna med denna typ av EDI. Med hjälp av de olika EDI-

leverantörer och deras egna unika kopplingar så kan man integrera sin webb-EDI med olika 

affärssystem. Exempel på detta är Viaducts Edionet-koncept som kan koppla samman de 

flesta affärssystemen med varandra (Viaduct, 2018-04-13). 
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4.2 Empiri 

I empirin presenteras de problem som hittades i den operativa inköpsprocessen. 
Processkartläggningen med identifierade problem presenteras i figur 10 och dessa 
sammanfattas i tabell 6.  

4.2.1 Processkartläggning med identifierade problem  

Nedan presenteras processkartläggningen som gjordes på Svenssons, tillsammans med de 
problem som identifierades.  
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4.2.2 Sammanfattning av problem i den operativa inköpsprocessen 

Figur 10: Processkartläggning med identifierade problem (Egen illustration) 
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Nr. Processaktivitet Problem Orsak till problemen 

2 Fullständig 

produktbenämning (Qopt 

+ antal) 

Förslag genom Pyramid på 

fel antal som inte utnyttjar 

full kapacitet på eu-pall och 

information som saknas 

Ej utmärkt hur många varor det 

ryms på en pall/låda 

  För korta 

produktbenämningar 

Ej tillräckligt detaljerade 

artikelnummer eller saknas 

artikelnummer helt 

  Kund beställer varor som har 

utgått 

Information om utgångna varor 

finns ej eller är ej uppdaterat 

4 Ordererkännande från 

leverantör (mail) 

Frågor från leverantör 

angående beställda artiklar 

Ej tillräckligt detaljerad 

orderläggning från säljare/butik. 

Ex. vilken sort, träslag, storlek, 

längd, färg och antal. 

  Säkerställa att orden är rätt 

bekräftad. (Extra viktigt vid 

ofullständig 

produktbenämning) 

Ofullständiga artikelnummer 

vid kundspecifika produkter 

5 Bekräfta ordererkännande 

(mail) 

Beställda varor är ej knutna 

till en specifik kundorder 

Affärssystemet (Pyramid) 

registrerar ej varor som inköpt 

till specifik order 

  Uppföljning mot kund Tidskrävande, svara på frågor 

och hjälpa kund vid 

förändringar i order eller 

leveransdatum 

6 Leverans från leverantör 

till lager i Tibro 

All info läses ej över mellan 

Svensson och LGTs system 

Svenssons affärssystem 

Pyramid pratar inte speciellt bra 

med LGTs affärssystem NICE. 
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  Felleverans, skadat gods, 

saknat gods 

Någon i affärsledet har gjort ett 

misstag, antingen vid 

informationsdelningen eller vid 

informationsavläsningen. Det 

kan även vara inkurans 

7 Kontakta leverantör vid 

felleverans eller saknat 

gods 

Beställa nytt gods Mänskliga faktorn, antingen har 

leverantören skickat fel gods 

eller så har det skett en miss i 

orderläggningen. Kan även vara 

inkurans 

8 Nytt inköp Uppföljning  

- Gods anlänt 

- Gods hämtat  

- Nytt gods 

Har godset kommit fram, 

fellevererat gods är hämtat, de 

nya godset kommit 

10 Kund ändrar beställning Mycket manuellt arbete Kund ändrar sig, leverantör 

måste informeras, korrekt 

information måste levereras 

samt se till att ordern blir 

ändrad och hålla koll på den 

12 Bevaka leverans Mycket tidskrävande arbete Manuellt spåra och bevaka den 

nya leveransen. Mer känsligt 

pga. tidsbrist 

14 Attestera fakturor och 

stämma av med inköp 

Priser 

- Stämmer ej  

- Prisändring  

- Rabatter 

Rabatter, prisförändringar eller 

så stämmer de ej 

  - Felleverans  

- Saknas vid leverans  

- Fel antal inlevererat 

Felleverans, sena leveranser, fel 

antal levererade produkter 

Tabell 6: Sammanfattning av problem i process 
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4.2.3 Problem i den operativa inköpsprocessen 

(2) Fullständig produktbenämning (Qopt + antal) 

Problemen i detta första steg ligger i artikelbeskrivningarna. En kundunik produkt kräver en 

väldigt detaljerad beskrivning för att allt ska bli rätt. Många av de möbler som säljs går att få i 

unika utföranden när det gäller exempelvis tyg, färg, träslag, form och längd på ben. I 

Svenssons fall har många leverantörer korta och icke beskrivande artikelnummer vilket 

försvårar informationsflödet. En stol som kan beställas i femton olika utföranden kan ingå 

under ett och samma artikelnummer från leverantören. Detaljer som tyg, färg, träslag, form 

och längd på ben måste beskrivas separat till varje försäljningsorder. Detta berör även 

förpackningarnas beskrivning på vissa produkter, när en kund beställer något är det inte alltid 

beskrivet hur många artiklar som ligger på en pall/förpackning vilket orsakar antingen för 

stora beställningar eller att kunden inte får alla de varor de beställt. Till sist kan kunden 

beställa varor som utgått utan att säljarna vet om detta genom att affärssystemet inte är 

tillräckligt uppdaterat (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(4) Ordererkännande från leverantör   

Problemen som kan uppstå i detta steg att det är informationsbrist i den lagda ordern till 

berörd leverantör. Information som beskrivits ovan kan lätt missförstås eller glömmas i 

orderläggningen, vilket gör att leverantörerna måste ta kontakt med Svenssons för 

kompletterande information. När informationen kompletteras ska inköpare säkerställa att rätt 

information är given till leverantörerna för att undvika ytterligare problem. Om det saknas 

bekräftelse/erkännande från leverantör så påminner affärssystemet inköparna att det saknas ett 

ordererkännande från leverantör, vilket inköparna får mail ledes påminna om 

ordererkännande (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(5) Bekräfta ordererkännandet (mail)  

Problemet som uppstår i denna del av processen, gäller beställningar av kundspecifika order. 

Beställningarna är inte bundna till enskilda order utan hamnar på lagerhyllan utan att 

registreras mot kundorder i affärssystemet. Detta betyder att om man köper in tre produkter 

till en kundbeställning så kan en utav dessa produkter tas till en annan order utan att det 

registreras eftersom ingen vet till vilken beställning produkten tillhör. Detta sker på grund 

utav kommunikationsbrist och avsaknad av ett system som ”bokar” upp varor till den 

specifika order den tillhör. Uppföljningen hos kunderna kan också vara ett problem när man 



 

 
 

59 
 

ska hjälpa kunder med sina beställningar. Kommunikationsbrist mellan Svenssons och dess 

kunder kan uppstå dels på grund utav tidsbrist men även på grund av informationsbrist i 

tidigare delar av processen (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(6) Leverans från leverantör till lager i Tibro   

Det kan hända att informationsöverföringen mellan lager och Svenssons egna affärssystem 

inte fungerar fullt ut och man går miste om information. Här finns en typ av systemintegration 

som skickar information. Detta kan påverka lagernivåerna, information om varor och 

leveransen till kunderna. Det kan även hända att gods blir fellevererat, skadas eller att en hel 

order alternativt delar av en order inte levereras (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(7) Kontakta leverantör vid felleverans eller saknat gods  

Det som kan ske här är att leverantören skickar fel vara eller en vara med fel design. Detta 

meddelas av lagret till Svenssons, som sedan genom kontakt med leverantör bestämmer en 

åtgärd. Är det dyrare produkter skickas en ny, ibland kan det gälla mindre beställningar då 

avvaktar leverantör och samskickar med senare leveranser alternativt makulerar beställning 

och kund står utan produkt. Detta kan även uppstå genom att Svenssons beställer fel på grund 

av begränsad information eller misstag i beställningsfasen. Oavsett vad så måste en ny vara 

beställas för att kunna leverera rätt produkt till kund (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-

04). 

 

(8) Nytt inköp   

Problemet här kan uppstå vid olika tillfällen. Det kan vara att det nya godset inte har kommit, 

att den fellevererade varan inte hämtats upp av leverantören eller att det gamla inte kommer 

överhuvudtaget. Detta innebär att ett nytt inköp måste göras och hela processen börjar om 

från början (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(10) Kund ändrar beställning  

Detta kräver mycket manuellt administrativt arbete för att allting ska bli rätt och därmed 

undvika ytterligare komplikationer i processen (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 

 

(12) Bevaka leveranser  

Detta är en mycket tidskrävande aktivitet som tar tid från mer värdeskapande och viktiga 

arbetsuppgifter (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04). 
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(14) Attestera fakturor och stämma av mot inköp 

De problem som kan uppstå i detta steg är att det saknas eller är fel gods i inleveransen. Detta 

kan vara felleverans, sen leverans av någon vara eller hel order och att det kan vara fel 

kvantitet levererad från leverantör. Detta upptäcker man via attesteringen av de fakturor man 

får från leverantör. Vad som även kan orsaka problem är om priset inte stämmer överens med 

vad fakturan säger. Detta kan dels bero på ovan beskrivna faktorer men även prisförändringar 

i sortimentet som ännu inte är noterade eller att rabatt har givits i tidigare steg men inte 

noterats på fakturan av leverantör (Logistic Manager & Inköpare, 2018-04-04).  
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4.3 Analys 

Detta delkapitel inleds med att teorin implementeras på den insamlade empirin för 
att skapa en förståelse för de problem som uppstår i den operativa inköpsprocessen. 
Därutöver diskuteras det även vilka problem som kan lösas med hjälp av webb-EDI. 

4.3.1 Analys av problem i den operativa inköpsprocessen 

I empirin redovisas den kartläggning som gjordes på den operativa inköpsprocessen på 

Svenssons. Med hjälp av den processkartläggning som gjordes i kapitel 3 så upptäcktes det 

flera problem i den operativa inköpsprocessen. Med hjälp av processkartläggning på den 

operativa inköpsprocessen så kunde man se att många av problemen var sammanlänkade och 

hade en eller flera gemensamma nämnare som orsakade problemen. De problem som 

noterades vid kartläggningen finns i figur 10 och sammanfattas i tabell 6.  

 

Redan vid den andra aktiviteten i den operativa inköpsprocessen, uppstår det tre problem som 

kan lösas med hjälp av en webb-EDI-lösning. Orsakerna till de tre första problemen är att det 

inte finns tillräckligt med information inlagt i Svenssons affärssystem Pyramid (Logistic 

Manager & Inköpare, 2018-04-04). Fredholm (2013) beskriver webb-EDI som en lösning för 

företag att ha elektronisk kommunikation med varandra och då även utbyta information. För 

att då undvika onödiga problem eller flaskhalsar måste Svenssons arbeta med sina rutiner för 

hur man ska gå tillväga i sitt arbete (Fredholm, 2013).  

 

I den första delen av inköpsprocessen är det ett informationsbaserat problem där det gäller att 

ha en rak och tydlig kommunikation med sina leverantörer (van Weele, 2012). Vidare 

beskriver Cullen & Meira (2010) att information om marknaden och de kunder som finns 

måste prognostiseras för att kunna ha en så bra utgångspunkt som möjligt. Att lösa problem 

som exempelvis icke informativa produktbenämningar kräver förändringar i de rutiner som 

idag inte fungerar. Ett annat problem som nämns är att man inte vet vilka varor som är 

utgångna ur sortimentet, detta kräver en god kommunikation både internt inom Svenssons 

men även med de leverantörer som finns i värdekedjan (Fredholm, 2013).  

 

Williams & Frolick (2001) menar att EDI kan användas som ett kommunikationshjälpmedel, 

där alla dokument blir digitaliserade och överförs automatiskt. Då de tre första problemen 
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handlar om dåligt informationsflöde mellan kund och leverantör kan en webb-EDI-lösning 

lösa problemen. Fredholm (2013) visar på att en EDI-lösning innebär elektronisk 

kommunikation och då kan leverantörernas sortiment uppdateras automatiskt. Vid en 

automatisering och digitalisering underlättas arbetet i den operativa inköpsprocessen och antal 

varor per pall/låda kan uppdateras enkelt, likaså utgående varor. Att artikelnumren inte är 

tillräckligt detaljerade för att få med de kundspecifika valen kan lösas genom ett dokument 

som fylls i vid skapandet av order, det kan sedan automatiskt skickas till leverantören 

(Fredholm, 2013). 

 

Vid den fjärde aktiviteten, ordererkännande från leverantör, uppstår det två problem. Orsaken 

till de första problemet har sin grund hos säljarna som lägger ordrar till inköpsavdelningen. 

Säljarna gör en bristfällig orderläggning där all information inte finns med vilket gör att 

leverantörerna i sin tur ställer frågor om exempelvis träslag. Det är vanligt att man vid 

beställning missar viktig information kring kvalitet och andra specifikationer (van Weele, 

2012). Detta problem uppstår eftersom säljarna inte vet om att de måste lägga till denna 

information vilket kan lösas med riktlinjer på hur en order ska läggas. Även här krävs rutiner 

på hur en order ska läggas, om det redan från början görs rätt så kommer allting flyta på. Så 

länge den första informationsregistreringen är korrekt så kommer allt bli rätt vid användning 

av EDI (Fredholm, 2013).  

 

Orsaken till det andra problemet har sin grund i ofullständiga artikelnummer vid 

kundspecifika produkter. I och med ofullständiga artikelnummer så måste inköpare 

säkerställa att ordern är rätt vid bekräftelse. Williams & Frolick (2001) menar på att den 

mänskliga faktorn är svår att eliminera vid manuell hantering. EDI påverkas inte av den 

mänskliga faktorn vilket gör att den information som skickas mellan företag bli korrekt från 

början. Dock krävs det att programmet har den information som ska skickas (Williams & 

Frolick, 2001). Även fast det är väldigt kundunika produkter som säljs så måste 

informationsflödet inkludera samtliga detaljer som en kund kan välja mellan. Ett 

artikelnummer kan inte representera alla valbara möjligheter som finns för en produkt och 

därför måste det finnas ett tydligt sätt att kommunicera detta på (Cullen & Meira, 2010). 

Fördelaktigt via ett standardiserade dokument (van Weele, 2012). 

 

Den femte aktiviteten, bekräfta ordererkännande i pyramid mot kundorder, bidrar till två 

problem. Det första problemet är att beställda varor inte är knutna till en specifik order och 
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orsaken till detta har sin grund i Svenssons affärssystem som inte registrerar inköpta varor till 

en specifik order (Logistic Manager, 2018-04-04). 

 

Det andra problemet är en tidskrävande aktivitet som innebär uppföljning mot kund där 

förändringar i order och leveransdatum kan ske. Orsaken till detta är att det första beskedet 

gällande leveransdatum är en gissning från Svenssons håll då de inte får en exakt leveranstid 

förens ett ordererkännande skickas från leverantör. van Weele (2012) menar att de 

leveransvillkor som bestäms inte har en faktabaserad grund och istället är en gissning vilket i 

Svenssons fall beskrivs precis så.   

 

Felleveranser och den information som inte skickas över mellan Svenssons och LGTs system, 

uppdagar sig i den sjätte aktiviteten. Cullen & Meira (2010) menar på att det kan uppstå flera 

olika extra kostnader inom en inköpsavdelning, där de nämner informationsflödet. Ett 

välfungerande och automatiskt informationsflöde där generering, överföring och mottagning 

sker, kan erbjudas med en webb-EDI-lösning och på så sätt undvika de inköpsrelaterade extra 

kostnaderna (Jonsson & Mattsson, 2016). Vid en implementering av webb-EDI kan all 

information skickas över från Svenssons till LGT på ett välfungerande och automatiskt sätt. 

Med en sådan lösning kan inköparna spara tid genom att lagernivåerna och 

produktinformationen stämmer i systemet (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Vid felleveranser, nya inköp och kundändringar ställs det krav på både köpare och leverantör. 

Ska inköpsprocessen fungera smidigt gäller det att Svenssons har en bra relationer med sina 

leverantörer (van Weele, 2012). Problem i en inköpsprocess uppstår av en felande länk i 

kedjan, detta kan vara informationsbrist eller felaktigt och skadat material som skickats från 

leverantörer vilket kan resultera i ökade transporter. Detta resulterar då i antingen 

felleveranser och/eller nya inköp (Cullen & Meira, 2010). Det krävs god kommunikation för 

att man på ett flexibelt sätt ska kunna ändra och lösa problem som uppstår. Då det är tre parter 

som ska arbeta tillsammans krävs det bra kommunikation mellan Svenssons, LGT och 

leverantörerna. Genom en integrering av webb-EDI mellan affärssystemen kan denna 

information snabbare hanteras av de berörda parterna (Narayanan, et al, 2009) (Ross, 2011). 

 

Att undvika att kunder vill ändra och lägga till produkter i beställningar är svårt. Finns det 

standarder och webb-EDI som underlättar delar i inköpsprocessen är det enklare och finns 
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mer tid för inköparna att fokusera på dessa uppgifter som i längden är värdeskapande då det 

ger nöjdare kunder och eventuell merförsäljning (William & Frolick 2001). 

 

Att inköparna på Svenssons måste bevaka leveranserna är en mycket tidskrävande uppgift. 

Detta kan undvikas genom användning av webb-EDI då endast en manuell registrering krävs 

och så fort informationen finns i systemet så kommer den inte behövas ändras manuellt igen 

(Williams & Frolick, 2001). Den specifika bevakningsprocessen är däremot svårare att 

underlätta genom att använda webb-EDI. För att undvika eller underlätta bevakningen så 

måste problemet arbetas med i tidigare steg och vid användning av webb-EDI kommer det att 

göras i många fall (Magnusson & Olsson, 2012). 

 

Den sista aktiviteten där faktura ska attesteras och stämmas av mot inköpsorder skapar två 

problem. Det är något fel på leveransen som Svenssons har fått och därför stämmer det inte 

med de fakturor som finns. För att undvika de faktureringsproblem som kan uppstå i samband 

med många ordrar krävs det bra rutiner och styrning av verksamheten. Detta är för att kunna 

koppla de olika ordrarna till de fakturor som anländer till Svenssons (van Weele, 2012). Man 

vill även ha en väletablerad kontakt med sina leverantörer som kan underlättas med hjälp av 

webb-EDI (Fredholm, 2013).  

 

Det andra problemet är att det är prisändringar i någon form, antingen ändringar i det faktiska 

priset eller att en rabatt har erbjudits till kund utan att alla steg i processen har blivit 

informerade om detta. Även här beskrivs det problem som Cullen & Meira (2010) nämner om 

informationsflödet. Informationsflödet mellan olika avdelningar inom företaget kan vara för 

dåligt för att all information ska nå berörda personer (Cullen & Meira, 2010). 

 

Båda problemen går att påverka med hjälp av webb-EDI. Det första problemet kommer 

underlättas genom automatiserat informationsflöde. Misstag och missförstånd kommer att 

undvikas eftersom det endast kommer att ske en manuell registrering vid inmatning av 

information i systemet, samt en standardisering. Dock så spelar den mänskliga faktorn roll så 

fort det inte längre är automatiserat (Williams & Frolick, 2001). Det andra problemet börjar 

redan från första steget när priset sätts för kund. Narayanan, et al (2009) beskriver att EDI 

förbättrar flera olika parametrar inom företag, där informations- och dataprecision är en stor 

och viktig del, vilket är centralt i de ovanstående problemen.   
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Enligt teorin uppstår det olika problem i en inköpsprocess. Dessa är ofta, korrekt antal 

levererat, kvalitet, informationsflöde och reklamationer. Svenssons upplever ofta alla dessa 

problem som beskrivs. Problemen som beskrivs i teorin är kopplade till varandra då dålig 

kvalitet på godset resulterar i reklamationer, som i sin tur resulterar i fler leveranser och ofta 

ligger informationsflödet som en grund till det beskrivna problemen (Cullen & Meira, 2010). 

Svenssons upplever att de har stora problem med informationsflödet och reklamationer och i 

vissa fall skadat gods, vilket kan tolkas som kvalitetsbrist vid ankomst till centrallagret i 

Tibro. Den processkartläggning som gjordes på Svenssons i Lammhult tydliggjorde de 

problem som beskrivs i teorin.  

 

De problem som utmärker sig i tabell 6 är informationsflödet och reklamationer. Bortsett från 

att kunder ändrar sina beställningar, så kan man se att det är ett genomgående tema för hela 

processen. Genomgående kan man se att det är bristerna i informationsflödet som ligger till 

grund för de problem som beskrivs hos Svenssons (Cullen & Meira, 2010). EDI möjliggör ett 

informationsflöde som är säkrare än ett manuellt flöde. Det som gör EDI unikt är att så fort 

informationen är inne i systemet så skickas det mellan affärssystem utan att det manuellt 

behöver göras eller ändras. På så sätt kan man undvika bristfällig information tillsammans 

med den mänskliga faktorns påverkan i processen (Fredholm, 2013). De problem som går att 

lösa eller påverkas med hjälp av webb-EDI sammanfattas i tabell 7.  

 

Det som gör Svenssons operativa inköpsprocess unik i förhållande till den beskrivna teorin är 

ändrade kundorder. Detta beskrivs inte som ett stort problem inom den allmänna inköpsteorin. 

Problem som, för korta produktbenämningar och information om utgående varor, kan enkelt 

underlättas med hjälp av webb-EDI. Detta sker direkt mellan affärssystemen istället för att gå 

mail ledes eller via telefonkontakt. Informationsflödet mellan Svenssons och LGT ligger efter 

i utvecklingen och fungerar ibland inte felfritt, men med en webb-EDI-lösning kan det på ett 

enkelt sätt överföra information mellan varandra. Detta kommer i sin tur att minska de 

felleveranser som idag finns eftersom informationen går över automatiskt istället för manuellt 

(Fredholm, 2013).  

 

Nr Processaktivitet Problem Går att 
lösa med 
webb-EDI 
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2 Fullständig 

produktbenämning 

(Qopt + antal) 

Förslag genom Pyramid på fel antal som inte 

utnyttjar full kapacitet på eu-pall och information 

som saknas 

Ja 

  För korta produktbenämningar Ja 

  Kund beställer varor som har utgått Ja 

4 Ordererkännande från 

leverantör (mail) 

Frågor från leverantör angående beställda artiklar Nej 

  Säkerställa att orden är rätt bekräftad. (Extra viktigt 

vid ofullständig produktbenämning) 

Nej 

5 Bekräfta 

ordererkännande (mail) 

Beställda varor är ej knutna till en specifik 

kundorder 

Nej 

  Uppföljning mot kund Nej 

6 Leverans från 

leverantör till lager i 

Tibro 

All info läses ej över mellan Svensson och LGTs 

system 

Ja 

  Felleverans, skadat gods, saknat gods Ja 

7 Kontakta leverantör vid 

felleverans eller saknat 

gods 

Beställa nytt gods Ja 



 

 
 

67 
 

8 Nytt inköp Uppföljning  

- Gods anlänt 

- Gods hämtat  

- Nytt gods 

Ja 

10 Kund ändrar 

beställning 

Mycket manuellt arbete Ja 

12 Bevaka leverans Mycket tidskrävande arbete Ja 

14 Attestera fakturor och 

stämma av med inköp 

Priser 

- Stämmer ej  

- Prisändring  

- Rabatter 

Ja 

  - Felleverans  

- Saknas vid leverans  

- Fel antal inlevererat 

Ja 

Tabell 7: Problem som går att lösa med webb-EDI (Egen illustration) 
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4.4 Slutsats 

Detta delkapitel sammanfattar kapitel 4 samt besvarar forskningsfråga 2.  

Många utav de problem som uppstår i den operativa inköpsprocessen går att lösa eller 

påverka med hjälp av en webb-EDI-implementation. Genom att arbeta tillsammans med sina 

leverantörer för att utveckla en webb-EDI-lösning så kommer många av de problem som 

upptäckts i processkartläggning undvikas eller påverkas. Vad som kommer göra stor skillnad 

är det mer effektiva och automatiska informationsflödet som genomgående kommer påverka 

inköpsprocessen både direkt och indirekt till det bättre. De problem som inte påverkas direkt 

kommer underlättas indirekt genom förebyggande arbete med de steg som kan tänkas orsaka 

problemen. Sammanfattningsvis kan 11 av de problem som presenteras i tabell 7 lösas med 

hjälp av webb-EDI.  
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5. Forskningsfråga 3 - Vilka effekter kan uppnås vid en 

implementering av webb-EDI på Svenssons i 

Lammhult? 

Detta kapitel ämnar att besvara den tredje forskningsfrågan och inleds med teori 
som beskriver effekter av webb-EDI-användning. Därefter presenteras empiri i form 
av intervjuer som gjorts med EDI-leverantörer samt fyra av Svenssons leverantörer. 
Analysen behandlar de effekter som kan uppnås vid en implementering av webb-EDI 
på Svenssons i Lammhult. Avslutningsvis sammanfattas dessa effekter i en slutsats. 

 

Figur 11: Disposition för att besvara forskningsfråga 3 (Egen illustration)   

5.1 Teori 

Teori från kapitel 4.1 kommer att användas för att besvara den tredje 
frågeställningen tillsammans med kompletterande teori från kapitel 5.1.  

5.1.1 Effekter av webb-EDI användning  

Vid implementation av EDI så påverkas företag på flera olika nivåer. Skillnaderna mellan de 

förväntade och de faktiska effekterna vid implementation är märkbart stora. De förväntade 

effekterna av en EDI-implementering brukar ofta vara mer blygsamma och taktiskt 

förankrade än vad det faktiska utfallet brukar vara. Personalminskning inom inköp brukar 

sällan vara en förväntning men i ett verkligt fall är det inte ett ovanligt resultat, och 

omfördelning av personal med förhandlingsuppgifter brukar tendera att gå från att vara 

operativa till att bli mer strategiska direkt mot leverantörer (Narayanan, et al., 2009). 
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Narayanan, et al (2009) beskriver flera effekter på verksamheten vid implementering av EDI. 

Effekterna är bland annat förbättrade kundrelationer, ökad försäljningsvolym, förbättrad 

bruttomarginal, minskade lagernivåer, minskad lagerbrist och bättre data/informations 

precision, är några av de effekter som deras studie visar (Narayanan, et al, 2009). 

5.1.1.1 Negativa effekter med webb-EDI 

Många företag upplever att det är svårt att väga kostnaderna för EDI mot vad man kommer 

tjäna när man har implementerat det. Företag hyr oftast in extern kunskap för att 

implementera EDI då detta är komplext och svårt att göra. Det finns en standard EDI-lösning 

men eftersom varje företag är unikt så behöver man anpassa sin EDI-lösning till hur det 

specifika företaget jobbar vilket resulterar i ytterligare konsulttimmar (Williams & Frolick, 

2001). 

 

Många företag är rädda för att förändra sin struktur och ser därför att en webb-EDI-

implementering är en förändring som dem inte är beredda på. Trots att webb-EDI kan spara 

mycket indirekta kostnader så ser många det som svårt att väga upp den direkta kostnaden 

mot de indirekta besparingarna. En tendens som finns hos många företag är att många ser 

web-EDI som en IT-fördel medan det i själva verket faktiskt är en tillgång för hela företaget 

tillsammans med deras supply chain (Williams & Frolick, 2001). 

 

Redondo et al. (2009) benämner att problem kan finnas både internt hos företaget i form av de 

interna relationerna och samarbetet men även externt där yttre påverkan från partner- och 

samarbetsföretag spelar stor roll. För många företag spelar kostnaden stor roll vid införande 

att en EDI-lösning, oviljan att implementera en EDI-lösning kan ha sin grund i företagens 

okunskap om vilka faktiska effekter som de kommer med. Många av de företag som 

intresserat sig för en EDI-lösning saknar den nödvändiga kunskap om vad som krävs för att 

ha ett fungerade EDI-system (Nurmilaakso, 2008). Nurmilaakso (2008) menar att företag som 

har kunder med negativ inställning till implementering av EDI eller om det inte finns 

tillräckligt frekventa interaktioner så lönar sig inte en EDI-lösning. Han beskriver också att i 

många fall är det kostnaden för uppstarten, underhållet och driften av EDI-system som är för 

dyr.  
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5.1.1.2 Implementering av webb-EDI 

En implementeringsprocess startar vid ett beslut om upphandling av ett nytt system eller IT-

funktion. Undersökning av vilka behov som finns av den nya lösningen görs över 

verksamheten och över komplexiteten på mjukvara (Magnusson & Olsson, 2010). 

  

Vid implementering av en ny IT-funktion likt webb-EDI finns det olika tillvägagångssätt för 

hur detta ska ske (Okrent & Vokurka, 2004). Att lyckas med implementeringen är mycket 

viktigt för att kunna utveckla en konkurrerande strategisk verksamhet. Det är viktigt att 

ledning och projektansvariga tar hänsyn till alla steg och faktorer som kommer på vägen för 

att verkligen lyckas med sin implementering. Alla delar är kritiska för att helheten ska 

fungera på rätt sätt. Det är därför mycket viktigt att innan verksamheten tar steget att starta, så 

måste en utvärdering göras för att se att allt finns på plats. Att gå tillbaka senare och 

undersöka kostar mycket tid och pengar (Ehie & Madsen, 2005). 

   

Okrent & Vokurka (2004) och Magnusson & Olsson (2012) beskriver att implementeringen 

kan delas upp i tre olika tillvägagångssätt pilot, parallell och Big bang. Vid Pilotförsök vill 

man successivt implementera förändring genom att identifiera specifika områden att starta i. 

Detta görs genom en prioriteringsordning där aktiviteter som ger mest värde hamnar högst 

upp i rangordningen och där startar man implementeringsarbetet. Pilot-implementering anses 

vara ett tillvägagångssätt med låg risk samtidigt som det tar lång tid att genomföra (Okrent & 

Vokurka, 2004). 

  

Parallell implementation är ett andra alternativ. Här handlar det om att man arbetar med två 

system samtidigt under en övergångsfas. Detta gör att funktionerna som arbetar i processen 

krävs på en större arbetsbörda under övergångsfasen. Risken av att använda ett parallellt 

tillvägagångssätt anses ha en måttlig risk, då visst dubbelarbete i de båda systemen kan 

missas (Okrent & Vokurka, 2004). 

  

Det tredje och svåraste alternativet är vad som kallas Big bang. Där sker implementeringen 

rakt av och allt byts ut över en natt eller ett par dagar där alla system ligger ner under bytet. 

Direkt efter bytet använder alla det nya systemet i processen och det gamla är helt avstängt. 

Förändringsarbetet börjar dock mycket tidigare än så. Allt testas och förbereds så noggrant 

som möjligt för att sedan lanseras när så mycket som möjligt är klart. Risken kring ett 
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tillvägagångssätt som Big bang är hög. Det är mycket osäkerhet kring prestanda och 

prognoser kan vara missvisande (Okrent & Vokurka, 2004). 

5.1.1.3 Så fungerar webb-EDI 

Behovet av webb-EDI skapas genom viljan att enkelt kunna skicka information mellan olika 

affärssystem. Hur webb-EDI fungerar illustreras i figur 8 och förklaras i fem steg nedan. 

1.   Kunderna skickar en order via EDI som tas emot och tolkas av EDI-programmet som 

används. Har man ett EDI-program, är man kompatibel att ta emot en order från vem som 

helst som också har EDI.  

2.   Man får en notis på sin mail att en ny order har kommit in på webb-EDI-kontot. Sen 

loggar man in via webbläsaren för att se ordern.  

3.   Gå in och kolla inkorgen på webb-EDI-kontot för att se de ordrar som tagits emot. 

Dessa kan sedan bli utskrivna om man så önskar. Webb-EDI skickar sedan automatiskt en 

konfirmation till kunden som bekräftar att du läst och tagit del av den skickade ordern.  

4.   När det sedan är dags att skicka fakturan så väljer man den order man vill skriva en 

faktura på. EDI har då redan matat in den informationen som kunderna skrev från början 

för att sedan själv komplettera med önskad information som exempelvis ordernummer. 

Därefter skickas fakturan till kund. 

5.   Fakturan konverteras sedan om för att passa kundens affärssystem. Dokumenten 

arkiveras i webb-EDI-systemet för att kunna hittas senare. Man kan bland annat skicka 

ordererkännande, leveransstatus och etikettutskrifter via webb-EDI om man så önskar 

(Edict System, Inc, 2017).  

 

Figur 12: Så fungerar webb-EDI (Anpassad utifrån Edict System, Inc, 2017) 
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5.2 Empiri 

Detta kapitel ämnar att redovisa de intervjuer som gjorts med EDI-leverantörer och 
Svenssons leverantörer för att få en förståelse över vilka effekter som EDI kan ge. 

5.2.1 EDI leverantörer 

5.2.1.1 EDI Solutions AB 

Intervju gjordes 2018-05-02 med Christian Bergström: Chief operating officer på 
EDI Solutions. Frågor som besvarades finns i en intervjuguide som går att hitta i 
bilaga 2. Nedan följer en sammanställning och bearbetning av svaren till empiriskt 
material.  

5.2.1.1.1 EDI Solutions och företagets EDI lösning 

EDI Solutions är ett svenskt företag som startades 1999 genom en förfrågan från Volvo (Om 

företaget: EDI Solutions, 2018). Där Volvo behövde hjälp med sina digitala orderflöden. Idag 

arbetar EDI Solutions som EDI-specialister och konverterare (Chief operating officer, EDI 

Solutions, 2018-05-02). Numera arbetar EDI Solution med många av de större biltillverkarna 

samt de stora svenska dagligvarukedjorna. EDI solutions arbetar med både integrerat EDI och 

webbaserade plattformslösningar. De erbjuder löpande utveckling och flexibla avtal som kan 

integrera både stora och små affärssystem med varandra (Om företaget: EDI Solutions, 2018) 

(Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

EDI solutions vill särskilja sig från traditionell EDI-utveckling där man som kund utnyttjar 

EDI solutions som översättare. Det gör att kunden slipper lägga tid och pengar på utveckling 

av ett eget EDI-system utan använder sig av EDI Solutions redan färdiga lösningar (Chief 

operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). Konceptet är utvecklat från en prismodell av 

implementeringskostnad vid start och sedan ett abonnemangsupplägg där kunden betalar en 

månadskostnad för den volym av digitala transaktioner som skickas genom EDI och översätts 

av EDI Solutions. Kommunikation går att utforma som en webbaserad portallösning eller som 

en full integrering. I nästan alla fall går det att använda båda sätten och därför benämns EDI 
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som ett samlingsnamn för både integrerad och webbaserade lösningar (Om företaget: EDI 

Solutions, 2018) (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

Direkt integration mellan system gör att det som hanteras i ena affärssystemet går rätt in i 

mottagarens system med EDI Solutions som mellanhand och konverterare. En portallösning 

så kallad webbaserad EDI, betyder att säljaren loggar in på en portal som EDI Solutions 

skapar. Där får säljaren mata in den information som ska skickas och kan då gå rakt in i 

köparens system. Detta blir en stor underlättning för köparen men skapar dubbelhantering för 

säljaren. Portalen är inte specifik för varje leverantör utan universell för alla. Ofta är 

portallösningar enklare och desto mer generisk information, desto enklare är det att använda 

sig av den. Båda lösningarna finns hos EDI Solutions och prismässigt är det marginell 

prisskillnad på alternativen. Dock går utvecklingen från portallösningar, då färre och färre vill 

dubbelhantera data genom sitt och affärssystem och en portal. Integrering är alltid att föredra 

även om mottagaren inte känner en märkbar skillnad (Chief operating officer, EDI Solutions, 

2018-05-02).  

 

Företaget baserar sin företagsmodell på att sälja in det som en fristående abonnemangstjänst 

där kunden inte behöver investera i varken mjuk- eller hårdvara. Att implementera EDI är 

oftast väldigt komplicerat och kostnadskrävande. Genom att använda en oberoende 

konverterare med en färdig lösning förenklas den processen (Chief operating officer, EDI 

Solutions, 2018-05-02). EDI Solutions vill placera sig i mellansegmentet där mindre företag 

utan möjlighet till tunga investeringar har möjlighet att använda EDI. Ett viktigt segment för 

EDI Solutions och viktig funktion är att mindre företag ska kunna göra affärer med större 

koncerner och företag som ofta ställer krav på EDI-kommunikation (Chief operating officer, 

EDI Solutions, 2018-05-02).  

5.2.1.1.2 Informationsutbyte mellan affärssystem  

Informationsutbytet genom EDI ställer krav på affärssystemens funktioner. Många 

affärssystem bygger på att kunna räkna på affärsdata men inte skicka och ta emot 

information. Det går att översätta vad som helst, så länge det finns något att översätta vilket 

idag är ett problem för företag om de har svårigheter att få ut informationen ur systemet 

(Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  
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Beroende på vilken information som ska skickas måste den hämtas från olika delar av 

affärssystemet eller ibland till och med från helt olika affärssystem inom företaget. Beroende 

på hur mycket information som ska inkluderas ökar komplexiteten. Exempelvis krävs det 

både orderförfrågan, bekräftelse och leveransavisering vilket ökar svårighetsgraden. Då går 

det att göra en så kallad hybridlösning där EDI Solutions kopplar både affärssystem och TA-

system för att få fram rätt information till mottagaren. Detta på grund av att det många gånger 

inte finns information om packning, antal som får plats per pall, hur många olika artiklar som 

ligger på pallen, samtidigt som följesedlar och etiketter ska kunna gå rakt in i mottagarens 

system (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

Grundidén med att använda sig av EDI är att om det görs rätt så får både köpare och 

leverantör ett smidigare flöde med korrekt information och utan fel. EDI ger positiva effekter, 

om man ska belysa två stora områden är de effektiviteten och säkerheten (Chief operating 

officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

5.2.1.1.3 Effekter av EDI  

Effektivitet kan översättas i arbetsbesparing. Allt som inte sker genom EDI måste utföras 

manuellt av någon i företaget. Information ska matas in i systemen, det ska svaras på 

meddelanden, uppdateras, bekräftas och faktureras. Arbetar företaget med beställningsvaror 

är det enkelt att dra en parallell till bilindustrin som arbetar med förväntat leveransbesked där 

datum för beräknad leverans på bil eller i det här fallet en specifik möbel kan skickas 

automatiskt genom EDI-funktioner. Kan man automatisera hela eller stora delar av 

informationsflödet sparar man mycket tid. Effektiviteten är alltid intressant och talas mycket 

om på de företag EDI Solutions arbetar med. Organisationer är överlag dåliga på att räkna på 

de uppgifter de redan utför (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Säkerhet går i hand med effektiviteten. Ett informationsflöde genom EDI ger säkerhet att 

inget blir fel då den mänskliga faktorn inte kommer att blandas in. Ofta är informationsflöden 

i större kedjor högst komplexa, vilket gör att man bör undvika manuell handpåläggning. Det 

kräver dock säkra system med backuper (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Har man en inköpsavdelning är det ofta känt hos beslutsfattare att det läggs stora pengar på 

inköpsprocessen men sällan exakta summor. Skulle de veta om det, hade inställningen och 

viljan att betala för EDI varit större. Att införa EDI ger inte bara en kostnad för köparen utan 
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också för leverantören som ska prata samma språk i kommunikationen (Chief operating 

officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

Vid förstudier av verksamheter går det att peka på arbetsuppgifter som kommer försvinna vid 

byte till EDI. Samtidigt ser inte bolagen att löner till specifika anställda är en kostnad. Det 

räknas däremot ut att den manuella hanteringen är en väldigt stor kostnad i inköpsprocessen. 

Kostnader som faktiskt hör ihop, att ta bort arbetsuppgifter är en besparing. Det är något som 

märks genomgående, att fasta kostnader inte är något man räknar på (Chief operating officer, 

EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

Nackdelarna med ett EDI-system kan bli att förståelsen för processens innehåll försvinner. 

Skulle något hända med systemet har få personer kunskap om processen, volymer och priser. 

Samtidigt är större orderflöden en komplicerad och dyr affär. En mjukstart av exempelvis 

EDI-fakturor är en bra väg mot fullt utvecklad EDI-kommunikation. Ska en köpare införa 

EDI kommer det ses, hur de än vrider och vänder, att köparen ställer ett krav på leverantören. 

Det skapar nya kostnader för leverantören som förenklat kan säga, billigast för oss är att 

skicka fakturor per e-post. När antalet leverantörer ökar krävs det ofta att köparen kopplar 

både fullt integrerade EDI-koppling och webbaserade portallösningar till sitt affärssystem 

(Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Affärssystemutvecklare har legat efter i förståelsen över att affärssystem ska kunna skicka 

och ta emot information. Utbytet är fortfarande komplicerat i affärssystemen, samtidigt väljer 

företagen idag ofta affärssystem utifrån sådana funktioner mer än vilket som är bäst på att 

räkna statistik (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

När arbetet med implementering av EDI börjar och företaget ska välja vilka leverantörer de 

ska koppla upp sig till, så ska de inte se till pengar. Pengar är inte det viktiga utan volym och 

frekvens på transaktioner är det viktiga. Handlar man med lite pengar men flera gånger per 

vecka kommer den manuella hanteringen fortfarande vara dyr. Samtidigt som en leverantör 

som handlas med exempelvis endast en gång per månad fortfarande uppnår högre ekonomiskt 

värde. Därför måste man se till var integreringen får störst effekt (Chief operating officer, 

EDI Solutions, 2018-05-02).  
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När den analysen är gjord är det viktigt att kartlägga vilket affärssystem de valda 

leverantörerna använder sig av. Det är en del av förstudien som görs. Det är viktigt att 

fastställa krav och behov som både köpare och leverantör har, men även affärssystemets 

förmåga att uppfylla de krav och behov som finns. Ofta vill man ha väldigt utvecklad 

kommunikation som affärssystemen inte klarar av att leverera (Chief operating officer, EDI 

Solutions, 2018-05-02).  

 

När det är fastställt vilken information som går att utvinna, på vilket sätt den ska tas emot och 

vilka standarder som behövs, så kan själva implementationsstadiet börja. Då sker en 

genomgång av affärssystemet och utformning av informationsutbytet skapas. Del två blir att 

påbörja kopplingen av leverantörer och köpare alternativt skapa en portal och koppla till 

köparen (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018).  

5.2.1.2 Viaduct AB 

Intervju gjordes 2018-05-14 med Ann Nyström: VD på Viaduct. Frågor som 
besvarades finns i en intervjuguide som går att hitta i bilaga 2. Nedan följer en 
sammanställning och bearbetning av svaren till empiriskt material.  

5.2.1.2.1 Viaduct och företagets EDI 

Viaduct är ett IT-företag som arbetar med elektronisk affärskommunikation som ska hjälpa 

och förenkla kommunikationen mellan kund och leverantör. Viaduct kommer ursprungligen 

från fordonsindustrin där de arbetat mycket med elektronisk affärskommunikation och idag 

ligger huvudfokus på EDI-lösningar. Viaduct arbetar med lösningar för både köpare och 

leverantörer, där de bland annat är duktiga på att koppla större kunder med många av deras 

leverantörer (VD, Viaduct, 2018-05-14).  

 

Ursprunget i fordonsindustrin startade med en webbportal där leverantörerna kopplades till en 

större biltillverkare. Detta har sedan utvecklats och byggts vidare. Idag erbjuder Viaduct sin 

webbaserade EDI-lösning med användning genom portal eller som fullt integrerad. Viaduct 

benämner sig som en mäklare där företag kopplas ihop elektroniskt (VD, Viaduct, 2018-05-

14).  
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En större köpare har ofta ett komplext orderhanteringssystem som behöver hantera ett antal 

olika leverantörers orderbekräftelser, leveransplaner, leveransaviseringar och faktureringar. 

Genom den webbaserade portalen kan leverantörer välja att arbeta genom webbläsaren eller 

fullt integrera systemen med varandra samtidigt som Viaduct agerar som en mellanhand och 

översättare (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

5.2.1.2.2 Informationsutbyte mellan affärssystem 

I praktiken handlar det väldigt förenklat om att Viaduct arbetar som tolk. På en sida finns ett 

företag med ett affärssystem och på andra sidan finns ett annat företag med ett annorlunda 

affärssystem. Viaduct agerar här mellanhand och översätter samt byter standard och format på 

den information som skickas mellan företagen. I grund och botten handlar det om ett smidigt 

sätt att överföra filer i olika format (VD, Viaduct, 2018-05-14).  

 

Informationsutbytet går ofta ut på att organisationer är kopplade genom Viaducts portal. 

Vanligtvis går en leverantör in genom portalen och ser att kunden har lagt en order. Om 

leverantörer i portalen accepterar ordern förs den direkt in i användarens egna affärssystem. 

Ett ordersvar/bekräftelse går automatiskt tillbaka genom Viaduct och tillbaka till kunden. Det 

enda som ibland sker med manuell handpåläggning är om leverantören förbestämt att de vill 

sätta pris på ordersvaret själv. Webbgränssnittet finns där för att ge alla parter valmöjligheter. 

Det gör att samma lösning fungerar på två olika sätt beroende på vad leverantören väljer (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). 

 

Det brukar sällan vara problem med att skicka ut information ur ett affärssystem, det 

invecklade är när ett annat system ska ta emot och svara på den information som kommer. 

Där ser Viaduct en vinning med att lösningen går att använda på två sätt. Om en större köpare 

ställer kravet på elektronisk affärskommunikation mellan parterna är det inte alltid alla som 

har komplexiteten i sina system att lösa det (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Är leverantören och volymen av transaktioner stora är det ofta välkommet att helt integrera 

affärssystemet. Samtidigt som mindre leverantörer kan erbjudas en hantering genom en 

webbportal. Ett vanligt scenario för mindre leverantörer är att kunden bjuder eller 

subventionerar användningen av portalen. Det är ett givande och tagande, kunden får all 

kommunikation rakt in i systemet samtidigt som leverantören får en dubbelhantering genom 
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portalen men slipper investera i teknik själv. Den ena gör jobbet och den andra står för 

kostnaden (VD, Viaduct, 2018-05-14).  

5.2.1.2.3 Effekter av EDI 

Den största effekten som Viaduct ser är att du inte glömmer bort något, det är ett 

standardiserat flöde där allt blir gjort likadant varje gång. Samtidigt slipper du mycket av den 

manuella hanteringen. I det första steget som köpare kan det tyckas inte märkas så stor 

skillnad. Det som efterfrågas måste alltid registreras manuellt om det är specifika ordrar. Det 

är i nästa steg när ordersvar kommer som registrering mot order automatiskt sker. Det gäller 

även vid faktureringen där registrering och attestering förenklas (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Människor behövs fortfarande i processen men mer för att hantera avvikelser och inte det 

dagliga standardiserade flödet. Där finns en stor arbetstidsbesparing, samtidigt finns det alltid 

en säkerhetsrisk att någon skriver fel på en siffra eller variabel om det görs manuellt (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). 

 

Nackdelar som det talas om är rädslan för dubbelarbete som en part utsätts för. Arbetet sker 

hela tiden för att göra det så smidigt som möjligt, exempelvis mindre aktiviteter för att ge ett 

ordersvar. Det är dock svårt att helt komma ifrån exempelvis fakturering och bokföring som 

måste göras i separata system. Ju större volym av transaktioner desto större problem med 

dubbelhantering. Det finns ofta motstånd kring att förändra ett arbetssätt, många mindre 

företag hävdar ofta att de är nöjda med mailkonversationer och att deras standardfakturor 

fungerar alldeles utmärkt (VD, Viaduct, 2018-05-14).  

 

För att ett företag ska få ut de behov och krav kring EDI som de identifierat, så är det viktigt 

att börja med att undersöka vilket affärssystem de arbetar med. Det skiljer sig ofta åt vad 

affärssystemen klarar av och vilka möjligheter som finns kring att elektroniskt skicka ut och 

ta emot data (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Steg två är att göra precis samma sak med de leverantörer som man önskar att arbetat med. 

Det är viktigt att matcha önskat utfall och utbyte mellan båda aktörerna samtidigt som en 

analys av vad systemen klarar av att utföra görs. Effektivitet kommer ifrån att detta matchar 

och båda ser en vinning i utbytet. När detta är gjort görs kopplingen mellan köpande kund och 

Viaduct och mellan leverantörer och Viaduct. Kopplingen görs ofta utifrån ett generiskt 
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utseende som matchar de grundläggande behov som satts upp. Det kan sägas att man sätter en 

norm för hur formatet av data ska se ut och hur det ska användas av alla inom kedjan (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). 

 

Beroende på hur leverantörsuppsättningen ser ut, kan vissa enstaka leverantörer efterfråga en 

specialiserad lösning med andra funktioner och format. Då utvecklas en egen koppling mellan 

dessa två parter (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Viaduct tar betalt med en engångsavgift för att bygga kopplingen och 

översättningsfunktionen. Beroende på komplexitet kostar det olika men det är ett 

uppstartsprojekt som görs en gång i starten av implementeringen. Genom att Viaduct agerar 

mellanhand är det enklare att märka avvikelser, agera support och serva funktionerna. Man 

får vara beredd på att lägga en investering vid start för att få ta del av effekterna av EDI 

längre fram. Sedan tas det betalt via en månadsavgift för användning av tjänsten. Det är ofta 

en bestämd avgift utifrån beräknad volym. Det finns även speciallösningar där mindre företag 

kan betala per utförd transaktion (VD, Viaduct, 2018-05-14).   

 

Något som har blivit tydligt är att om ett projekt som detta ska skapa värde och genomföras så 

måste alla inom organisationen vara övertygade om att det ska fungera. Det behövs en tydlig 

plan för tillvägagångssätt samt vilka leverantörer som ska inkluderas i kopplingarna (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). 

 

I uppstartsfasen är det lätt att prata med leverantörerna genom gamla rutiner, istället för att 

använda sig av det nya automatiserade flödet. Blir det så, kommer inköpsavdelningen 

successivt släppa på det nya implementerade arbetssättet och sakta gå tillbaka mot de 

ursprungliga arbetssättet. Då står företaget med en dyr investering som inte används på grund 

av dem själva och de anställda. Misslyckande projekt bottnar ofta i att några få driver igenom 

projektet samtidigt som inte alla är övertygade och då orkar man inte hålla upp det (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). 

 

Samarbetet med leverantörerna är viktigt, det är tufft att ställa krav på en leverantör att de ska 

börja arbeta med dubbelhantering i en webbportal och samtidigt betala för det. Om en ny 

kund ska börja med elektronisk affärskommunikation och deras leverantörer inte är helt 

övertygande eller inte har råd, rekommenderar Viaduct att den som driver på förändringen bör 
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erbjuda en gratis eller subventionerad portal till dessa leverantörer (VD, Viaduct, 2018-05-

14). 

 

Många vill ofta mjukstarta en förändring genom att starta med EDI-fakturor för att testa sig 

fram. Dock märker företag ofta rätt snart att den stora vinningen ligger i att implementera hela 

processen. Det finns mest besparingspotential i att få hela orderhanteringen automatiserad. 

Dock är detta en av de svåraste processerna att börja med, men får man igång det tidigt så ges 

effekterna av EDI tidigare (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

5.2.1.3 Zwapgrid AB 

Intervju gjordes 2018-05-15 med Leo Berghald: VD och grundare av Zwapgrid AB. 
Frågor som besvarades finns i en intervjuguide som går att hitta i bilaga 2. Nedan 
följer en sammanställning och bearbetning av svaren till empiriskt material.  

5.2.1.3.1 Zwapgrid och företagets EDI  

Zwapgrid startades i början av 2016 och arbetar med att ansluta affärssystem genom ett 

nätverk som streamar data mellan affärssystem. Idén med Zwapgrip uppkom med vetskapen 

att mjukvara i ett affärssystem inte alltid kan samarbeta med andra affärssystem. Zwapgrip är 

en molnbaserad växel och mellanhand för olika system som är anslutna till nätverket. Genom 

nätverket kan meddelanden som order, ordersvar, leveransaviseringar och fakturor skickas. 

Zwapgrid övergripande idé är att alla system ska kunna kommunicera med varandra och 

genom deras nätverk blir det möjligt (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).  

 

Affärssystem kopplas inte ihop med varandra direkt utan använder man sig av Zwapgrip 

kopplas systemet upp mot deras nätverk. Vill en ny kund med ett likadant affärssystem 

kopplas exempelvis Pyramid, då finns redan en färdig koppling och användandet kan starta 

näst intill omgående. Det är alltså Zwapgrids nätverk i sig som lär sig kommunicera och 

översätta data i varje affärssystem. Är man då ansluten till nätverket så kan man ha 

elektronisk affärskommunikation med alla inom Zwapgrids nätverk och inte bara sina egna 

kunder eller leverantörer (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 

 

Zwapgrid kallar sig själva för förmedlare och översättare, att liknas med en välutvecklad och 

bra Google translate för olika affärssystems informationsutbyten. Vision och ambition är att 
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göra det som Netflix har gjort för filmindustrin. Innan Netflix, var nedladdning av film 

fortfarande populärt. Dock fanns frågetecken kring vilken server filen låg på, i vilket land du 

laddade ner ifrån, hur stor filen var, vilket format den kom i och vilket program som kunde 

öppna filen. Idag när användningen av Netflix och streamingtjänster är så pass utbrett är det 

ingen som funderar över sådant längre utan allt bara fungerar som det ska. Det är vad 

Zwapgrid vill göra med elektronisk affärskommunikation (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-

05-15).  

5.2.1.3.2 Informationsutbyte mellan affärssystem 

Zwapgrid ser branschen som något förlegad där de stora mjukvaruföretagen arbetar för att 

skapa och sälja komplexitet, där finns det stora möjligheter att förändra hur 

informationsutbytet sker. Grunden till att nätverket fungerar är att Zwapgrip lär sig hantera 

alla de olika format och standarder från alla system som kopplas mot nätverket. Det handlar 

ofta om order, ordersvar, leveransavisering och fakturahantering. Enkelt förklarat skapas ett 

användarkonto inom nätverket för ett företag där ens kravspecifikationer och format, i form 

av textfiler laddas upp. Det är utifrån denna information som Zwapgrid sedan lär nätverket att 

hantera informationen. En aktör kan enkelt bjuda in sina leverantörer att samarbeta genom 

elektronisk kommunikation med bara ett mailutskick (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-

15).  

   

När både kund och leverantör är kopplade till nätverket kan data skickas mellan systemen. 

Zwapgrip finns i mitten och översätter data till ett generiskt standardformat som sedan 

översätts igen till mottagarens önskade format (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).  

 

 

5.2.1.3.3 Effekter av EDI 

Det viktiga med lösningen är att allt ska ske inom ens egna affärssystem, dubbelhantering via 

portal är något Zwapgrip jobbar mot och anser vara fel väg att gå. Systemen ska kunna prata 

direkt annars ges effektivitet bara till en part. Målet ska vara minskat arbete genom 

effektivisering och automatisering, inte skapa dubbelarbete. Att arbeta med 

leverantörsportaler ger intern effektivitet men det är en kortsiktig lösning som inte utvecklar 

samarbetet mellan kund och leverantör (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).   
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Genom att använda sig av elektronisk affärskommunikation finns kostnadsbesparingar att 

göra eftersom manuellt arbete försvinner. Det blir också färre fel. Det går att garantera genom 

att i Zwapgrid nätverk byggs flera verifieringsteg och kontroller för att öka säkerheten (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).  

 

Bland annat finns en inbyggd bot, ett datorprogram som uppmärksammar och kontrollerar 

uppgifter i kundorder. Det kan handla om en felaktig leveransadress. Har den blivit fel och 

det inte uppmärksammas kan det gå iväg via en 3PL likt Schenker som försöker leverera 

order utan att lyckas då går den tillbaka och säljaren “bötfälls” av Schenker för felet. Detta 

skapar friktion och mer arbete för alla parter. Istället dubbelkollar boten automatiskt att 

adressen är korrekt och stämmer det inte skickas ett kontrollmeddelande direkt till beställaren 

som får möjlighet att korrigera adressen innan order hinner gå iväg. På det sättet 

effektiviseras och säkerställs det automatiserade flödet att fel som uppstår korrigeras långt 

innan de skapar problem och friktion (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).  

 

Felmeddelanden, verifieringar, felaktigheter och översättning av data samt användning av 

utvecklade botar är komplexa och dyra implementeringar. Det ger dock stor effekt på det 

vardagliga arbetet, vilket Zwapgrid trycker på. Dessa lösningar ingår i priset samtidigt som 

Zwapgrid inte tar ut någon avgift för implementering eller uppstart. De positiva effekterna 

handlar mycket om möjligheten till verifiering och säkerheten av korrekt information (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 

 

Nackdelar kring att använda EDI är sällan något som nämns. De stora hindret företag ofta 

talar om är deras affärssystem och deras mjukvaruleverantör. Arbetet i denna bransch märks 

av att de stora systemleverantörer är måna att få ut så mycket pengar som möjligt från sin 

kund genom att göra saker och ting mycket mer komplext än vad det bör vara (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15).  

 

Det första steget för att använda Zwapgrips nätverk är att identifiera användarens 

affärssystem. Vetskapen kring detta göra det enklare att veta och förstå vad som går att utföra 

och inte. Sedan behöver det gå igenom kravspecifikationer från kunden, hur de vill att 

inköpsorder, ordersvar, leveransavisering och fakturering ska se ut. Då handlar det mer om 

textfiler och deras format snarare än layout på en PDF-fil. Samma sak görs även med de 

leverantörer som är inbjudna till att samverka inom nätverket. Många av de stora systemen 
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Visma, Pyramid, Jeeves och Fortnox, som är vanliga hos svenska företag, kan Zwapgrip 

redan översätta vilket kortar ner implementeringsfasen (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-

15). 

 

Zwapgrip ser möjlighet att segmentera sig från traditionella EDI-leverantörer som gör stora 

och komplexa IT-investeringar. Därför är uppstartskostnader och implementeringskostnader 

inget som Zwapgrip har med i sin prismodell. Därför är det viktigt för Zwapgrid att bevisa att 

nätverket fungerar. Prissättningen bestäms ofta kring en fast månadskostnad där en given 

volym av transaktioner bestämmer kostnaden. En lägsta nivå för EDI om man har ett av de 

vanliga affärssystemen är 5000 kr per månad och då ingår 500 stycken meddelande (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 

 

Varje aktör kan skapa och koppla sin organisation mot nätverket utan att behöva betala något. 

Det som tas betalt för, är att skicka data. Det är olika vem som står för kostnaden för flytten 

av data. Det kan varje aktör göra upp mellan varandra inom nätverket. I vissa fall står 

mottagaren för alla kostnader medan andra fall står parterna själva för sina utgående 

transaktioner (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 

 

Implementeringen av EDI är en del av ett mer automatiserat informationsflöde. Det skapar 

sällan mer problem eller friktion av att automatisera hela flödet direkt under kort tid. Snarare 

ser man mer vinning i att direkt integrera de volymmässigt stora informationsutbytet, då det 

är där arbetsbesparingen finns. Däremot uppmuntrar inte Zwapgrip långa vattenfallsprojekt 

där allt under en tid ska utvecklas och sjösättas på samma gång. Zwapgrip står för ett 

tillvägagångssätt av korta interaktioner, där ett projekt startar med fakturering och sedan så 

fort det är klart, bygga på med ordersvar för att sedan bygga vidare i små korta projekt (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 
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5.2.2 Leverantörer till Svenssons i Lammhult 

5.2.2.1 Stolab  

Intervju gjordes 2018-05-09 med Martin Johansson: VD på Stolab. Frågor som 
besvarades finns i bilaga 3. Nedan följer en sammanställning och bearbetning av 
svaren till empiriskt material.  

Stolab är ett möbelföretag som har tillverkar designstolar i Smålandstenar sedan 1907. Stolab 

gör samma sak idag som när de började, tillverkning av pinnstolar i massivt trä. Stolab säljer 

stolar till konsumenter via återförsäljare som exempelvis Svenssons i Lammhult men även till 

större aktörer inom offentlig miljö som hotell och offentlig sektor (VD, Stolab, 2018-05-09).  

 

Samarbetet mellan Stolab och Svenssons fungerar bra, båda parter är nöjda med arbetet 

samtidigt finns en gemensam målbild att utveckla samarbetet och arbeta tätare med varandra 

(VD, Stolab, 2018-05-09).  

5.2.2.1.1 Effekter av EDI 

Dialogen att införa EDI mellan Stolab och Svenssons har pågått under en längre tid. Målet för 

Stolab är att kapa arbete i det administrativa vilket blir en effekt av en mer automatiserad 

kommunikation via EDI där skickade order kan läsas in direkt och sedan frisläppas och ge 

ordererkännande utan någon egen handpåläggning (VD, Stolab, 2018-05-09). 

 

Stolab använder sig idag av EDI-fakturering till en annan kund som de upplever fungera bra. I 

detta fall använder de sig av en extern part som en variant av webb-EDI. Svenssons och 

Stolab använder idag samma affärssystem Pyramid (VD, Stolab, 2018-05-09). 

 

Effekter Stolab vill få ut av en webb-EDI-implementering är minskade ledtider från 

Svenssons orderläggning tills ett ordererkännande skickas samt minska antal fel. I dagsläget 

hanterar Stolab order via e-post manuellt som sedan transkriberas in i sitt affärssystem och 

därefter skickar ordererkännande via e-post (VD, Stolab, 2018-05-09). 
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Det handlar om att minska felen och säkerhetsställa att allt blir korrekt i kommunikationen. 

En EDI-lösning skulle göra att Stolab kan säkerhetsställa orderhantering, idag finns det risk 

att den manuella hanteringen blir fel och gör att en blå stol registreras när det egentligen var 

en grå stol som beställdes. Vilket är en risk när Stolabs administrativa personal ska hantera 

och översätta all information in i affärssystemet. Det blir en vinning för Stolab då de inte kan 

göra fel på order som landar direkt in i affärssystemet och risken för felbenämningar och val 

av färg, mått, tyg hamnar på köparen (VD, Stolab, 2018-05-09).   

 

Risken är som alltid vid förändringsarbete att det blir fel i början och systemet krånglar. Det 

är något Stolab upplevt tidigare och räknar med. Inställningen är att tillvägagångssättet bör 

vara att implementera i etapper. Samtidigt har Stolab ingen större oro över projektet. Stolab 

ser inga nackdelar med att effektivisera de arbetet utan har inställningen att de vill 

implementera EDI mot fler av sina kunder i framtiden (VD, Stolab, 2018-05-09).  

5.2.2.2 Ire Möbel AB 

Intervju gjordes 2018-05-15 med Dick Thunell: VD på Ire möbel AB. Frågor som 
besvarades finns i bilaga 3. Nedan följer en sammanställning och bearbetning av 
svaren till empiriskt material. 

Ire Möbel AB är ett bolag som tillverkar och säljer möbler från Tibro. I första hand tillverkar 

de soffor under varumärket, Ire Soffor. Andra möbler de säljer är fåtöljer och 

förvaringsmöbler under varumärket, Voice. Ire möbler verkar mest på den Svenska 

marknaden men exporterar även en del till Norge och Finland. De anser sig själv vara en liten 

spelare i branschen. Samarbetet mellan Ire möbler och Svenssons fungerar bra, båda parter är 

nöjda då de har en tät dialog mellan varandra som underlättar samarbetet (VD, Ire Möbel AB, 

2018-05-14).  

5.2.2.2.1 Effekter av EDI  

Den täta dialogen mellan Ire möbler och Svenssons har gjort att de påbörjat en konversation 

angående en EDI-implementering. Ire möbler tror att det är rätt väg att gå och att framtiden 

kommer att bestå av denna typ av integrering mellan företag. Ire möbler är ett litet företag i 

branschen, så deras orosmoment ligger på om de har den infrastruktur och teknik som krävs 

för att genomföra en eventuell implementation samt kostnaden som uppstår. Dock är de 
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väldigt positiva åt en implementering eftersom den mänskliga faktorn kommer tas bort. När 

den mänskliga faktorn elimineras kommer flödet att effektiviseras och den information som 

går mellan olika företag kommer att bli mer korrekt (VD, Ire Möbel AB, 2018-05-14).  

5.2.2.3 Swedese Möbler AB 

Intervju gjordes 2018-05-16 med Staffan Carlsson: Supply Chain Manager på 
Swedese möbler AB. Frågor som besvarades finns i bilaga 3. Nedan följer en 
sammanställning och bearbetning av svaren till empiriskt material. 

Swedese Möbler AB är ett företag som grundades 1945 och producerar designmöbler för 

både offentlig och hemmiljö. Huvudkontoret ligger i Vaggeryd i Småland tillsammans med 

två av deras tre fabriker (Supply chain manager, Swedese möbler AB, 2018-05-16). 

Samarbetet med Svenssons fungera bra då de har haft långa och bra relationer, dock menar 

Supply chain manager (Swedese möbler ab, 2018-05-16) att man alltid kan sträva efter ökat 

arbete tillsammans.  

5.2.2.3.1 Effekter av EDI  

Swedese ser positivt på en eventuell implementering av webb-EDI, då de vill minska den 

administrativa delen. De vill minska den administrativa delen genom att ta emot ordrar via 

EDI direkt in i sitt affärssystem. Dock ser de vissa orosmoment vid en eventuell 

implementering i form av rätt data, implementationsfasen och användarvänligheten. Den oro 

de känner för rätt data är att man måste få in rätt data från början för att få en effektiv 

användning av implementeringen. De är även oroliga för användarvänligheten då de menar på 

att för att EDI ska kunna användas på ett effektivt sätt så måste användarna kunna arbeta och 

förstå programmet på ett enkelt sätt (Supply chain manager, Swedese möbler AB, 2018-05-

16).  

5.2.2.4 String Furniture AB  

Intervju gjordes 2018-05-16 med Charlie Bojsen: Team leader of inhouse sales på 
String Furniture. Frågor som besvarades finns i bilaga 3. Nedan följer en 
sammanställning och bearbetning av svaren till empiriskt material. 
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String Furniture AB är ett företag som säljer och distribuerar stringhyllan över hela världen 

men med störst försäljning inom Sverige och Europa. String Furniture är dock ett växande 

bolag som expanderar på andra marknader som exempelvis USA, Kina och Korea. Flödet 

mellan Svenssons och String Furniture fungerar väldigt bra då de har en bra relation 

sinsemellan. Dock försöker String Furniture hela tiden utveckla och förbättra interna 

processer och därmed även processer med andra företag (Team leader of inhouse sales, String 

Furniture, 2018-05-16).  

5.2.2.4.1 Effekter av EDI  

String furniture har en positiv inställning angående en EDI-lösning med deras återförsäljare. 

Dock har de inte möjligheten att gå hela vägen i dagsläget men planerar att förenkla och 

förbättra försäljningsprocessen. De har i dagsläget en återförsäljarportal där återförsäljare kan 

orderlägga digitalt. De effekter som de förväntar sig är tidsbesparingar internt samt en 

effektivisering av orderprocessen med återförsäljare. Dock är String Furniture i dagsläget inte 

rustade att ta nästa steg till en EDI-lösning med sina återförsäljare. De anser även att det är en 

kostnad som det måste budgeteras för. Dock är deras plan att genomföra webb-EDI-

integration med ett antal återförsäljare (Team leader of inhouse sales, String Furniture, 2018-

05-16).  
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5.3 Analys  

Detta kapitel ämnar åt att koppla teori med empiri för att förstå de effekter som kan 
uppnås vi en eventuell implementering av webb-EDI.  

5.3.1 Analys av de effekter som kan uppstå vid implementation av 

webb-EDI  

5.3.1.1 Jämförelse mellan EDI lösningar  

EDI beskrivs av William & Frolick (2001) som ett hjälpmedel för kommunikation och 

informationsutbyte mellan två affärssystem. Det finns många olika sätt att använda sig av EDI 

och lösningarna särskiljer sig från varandra. Fredholm (2016) belyser webb-EDI i figur 9 där 

han beskriver två vägar för en portallösning. Större leverantörer går genom sitt affärssystem 

och skickar data genom portalen medan mindre leverantörer arbetar via en webbläsarportal 

för att skicka data (Fredholm, 2016). 

 

Marknaden erbjuder idag ett flertal olika lösningar för användning av webb-EDI, vilket har en 

lägre kostnad än vanlig EDI. EDI Solutions och Viaduct AB erbjuder en portallösning som 

går att använda både genom en integration i affärssystemet och genom webbläsarportal likt 

(se figur 9) Fredholm (2016). Detta gör att leverantörer som letar efter lägre kostnader för 

webb-EDI kan använda elektronisk kommunikation (Agi, M. et al, 2005). Edict System, Inc. 

(2007) illustrerar webb-EDI i figur 12, där beskrivs steg för steg hur användandet av webb-

EDI fungerar. 

 

EDI Solutions använder sig av en webbportal för koppling mellan EDI Solutions och 

företagens system. De kopplar inte två system mot varandra utan kommunikationen och 

kopplingen går alltid via deras portal vilket gör uppsättningen mindre komplex. Översättning 

av data görs i webbportalen, även om man integrerat portalen till sitt egna affärssystem eller 

om det görs via webbläsaren (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

En lösning som är relativt lik är Viaduct AB. De har utvecklat en webbportal som även den 

går att utnyttja genom full integrering eller webbläsargränssnitt (VD, Viaduct, 2018-05-14). 
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Likheten mellan Viaduct AB och EDI Solutions ligger i att båda agerar mellanhand och 

översättare även om det är en full integration mellan två affärssystem eller på webben. Syftet 

är att kunna inkludera både mindre och större ekonomiskt starka aktörer, till att använda EDI-

lösningen (VD, Viaduct, 2018-05-14). Genom att använda redan färdiga lösningar för 

affärssystem där alla kopplas mot portalen istället för varandra, så går det att kapa kostnader 

för användaren i utvecklingsstadiet och i tid (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-

02). 

 

Zwapgrid AB arbetar annorlunda, då de arbetar med ett nätverk snarare än en portal. Likt 

Viaduct AB och EDI Solutions kopplas systemen mot Zwapgrid snarare än mot ett annat 

affärssystem. Vad som särskiljer Zwapgrid är att om affärssystemet är kopplat mot nätverket 

kan de kommunicera med alla som är kopplade. Inom Zwapgrids nätverk arbetar de endast 

med integrerade kopplingar, det finns inga webbportaler (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-

05-15). Det går från det traditionella sättet att beskriva en webb-EDI-lösning på, där det finns 

tydliga kopplingar mellan leverantörens system, EDI-portal och kundens system (Fredholm, 

2016). 

 

Likheten mellan lösningarna är att alla webb-EDI-lösningar går ifrån det traditionella med 

raka kopplingar mellan system A och system B. Istället använder de sig själva som 

mellanhand och översättare för att underlätta komplexiteten i utvecklingen av den 

elektroniska affärskommunikationen. Samtidigt vill man kunna inkludera stora segment av 

både transaktionsvolymmässigt stora och små leverantörer samt hitta kunder i alla segment 

gällande ekonomiskt styrka att investera i ny IT-teknik (Chief Operating Officer EDI 

Solutions, 2018-05-02) (VD, Viaduct AB, 2018-05-14) (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-

15). 

5.3.1.2 Positiva effekter  

Williams & Frolick (2001) säger att EDI finns till för att underlätta informationsflödet mellan 

företag. Mycket av det manuellt administrativa arbetet kommer reduceras till följd av en 

webb-EDI-implementation. Effekter kan ges ekonomiskt, genom arbetsbesparingar av det 

tidigare manuella utförda arbetet, men även på mer strategiska nivåer av utveckling, tillgång 

till nya marknader och ökad kapacitet (Redondo et al. 2009). 
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EDI-leverantörerna, Viaduct, Zwapgrid och EDI Solutions talar alla om en tydlig koppling av 

effekter efter en webb-EDI-implementation. Resultatet blir ett snabbare, säkrare och mer 

standardiserat informationsflöde. Genom att minska det manuella administrativa arbetet görs 

besparingar på arbetstid för personalen inom inköpsprocessen (Chief operating officer, EDI 

Solutions, 2018-05-02) (VD, Viaduct, 2018-05-14) (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 

 

Potentiella positiva effekter av webb-EDI användning enligt EDI 

leverantörer 

EDI Solutions Effektivitet & Säkerhet 

Viaduct AB Arbetsbesparing & felminimering 

Zwapgrid AB Automatisering & kostnadsbesparing 

Tabell 8: Beskrivningar över positiva effekter av webb-EDI (Egen illustration) 
 

I tabell 8 ovan, ser man de positiva effekter som var och en av de intervjuade EDI-

leverantörerna trycker på. Narayanan, et al. (2009) talar om förväntade effekterna och de 

faktiska effekterna vid en implementation. På ett eller annat sätt talar EDI-leverantörerna om 

arbetsbesparing och effektivitet. Narayanan, et al. (2009) beskriver att de förväntade 

effekterna som EDI-leverantörerna beskriver sedan kan mynna ut i de faktiska effekterna som 

då kan vara omfördelning eller minskad personalstyrka.  

 

Williams & Frolick (2001) menar på att om man tar den mänskliga faktorn ur ekvationen blir 

information och data som skickas mer korrekt. Har webb-EDI-programmet fått korrekt 

datainmatning kommer inget fel ske senare i ledet. EDI-solution beskriver att deras 

verksamhet fokuserar mycket på att öka effektiviteten och säkerheten i interaktionen mellan 

företagen (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). Viaduct beskriver att deras 

verksamhet fokuserar på arbetsbesparingar och felminimeringar i ett EDI-samarbete (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). Zwapgrid trycker på att deras företag erbjuder automatiserade 

lösningar tillsammans med kostnadsbesparingar (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). 
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Förväntade effekter Svenssons leverantörer har på webb-EDI 

Stolab Minskade ledtider och minskat antal fel 

Ire möbel AB Effektivare flöde och korrekt information 

Swedese möbler AB Minskat administrativt arbete 

String Furniture Tidsbesparing och effektivare orderprocess 

Tabell 9: Önskade effekter av webb-EDI (Egen Illustration) 
 

I tabell 9 beskriver de intervjuade leverantörerna till Svenssons deras förväntade effekter av 

en EDI-implementation. Stolab uttrycker att deras förväntningar av ett webb-EDI-samarbete 

kommer resultera i minskade ledtider och minskat antal fel i hela inköp/försäljningsprocessen 

med Svenssons (VD, Stolab, 2018-05-09). Detta kan kopplas till vad EDI-solutions beskriver 

som deras huvudsakliga fördelar med webb-EDI-implementation. Chief operating officer, 

EDI-solutions (2018-05-02) beskriver att deras effekter av en webb-EDI-implementation 

resulterar i effektivitet i arbetsprocessen vilket innebär minskade ledtider samtidigt som 

säkerhet följer med effektiviteten. Ett säkrare informationsflöde utan fel skapar av sig själv 

effektivitet i arbetet (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02).  

 

Även Viaduct vill beskriva sina främsta effekter av webb-EDI på ett liknande sätt som EDI 

Solutions. Viaduct beskriver sina effekter som arbetsbesparing och felminimering (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). Ire möbel AB eftersöker ett effektivare flöde och korrekthet i 

informationsutbytet (VD, Ire möbel AB, 2018-05-14) vilket i någon mån också kan beskriva 

vad Stolab söker för förväntade effekter, minskade ledtider och antal fel (VD, Stolab, 2018-

05-09). EDI Solutions och Viaduct pratar om dessa effekter kring sitt arbete (VD, Viaduct, 

2018-05-14) (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Swedese beskriver sina förväntade effekter vid en implementation som minskat administrativt 

arbete (Supply chain manager, Swedese möbler AB, 2018-05-16). Även String Furniture talar 

om denna förväntade effekt fast med orden tidsbesparing och effektivare orderprocess (Team 

leader of inhouse sales, String Furniture, 2018-05-16). Samtliga EDI-leverantörer beskriver 

vad Swedese och String Furniture pratar om. EDI-solutions säger att en av deras effekter av 
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en webb-EDI-implementation blir effektivitet (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-

05-02). Viaduct beskriver en utav sina effekter som arbetsbesparing (VD, Viaduct, 2018-05-

14). Zwapgrid beskriver sina effekter som automatisering (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-

05-15). Samtliga beskrivningar stödjer de som både Swedese och String Furniture efterfrågar.    

  

Argumenten för att automatisera flöden är genomgående säkerheten kring snabb och korrekt 

information, vilket Svenssons i Lammhults leverantörer belyser. Stolab menar bland annat på 

att webb-EDI hade minimerat risken för dem att göra fel när det handlar om orderregistrering, 

vilket leder till positiva effekter för deras produktion och logistik (VD, Stolab, 2018-05-09). 

På samma sätt ser Swedese möbler webb-EDI som en möjlighet att positivt påverka 

möjligheten att minska deras administrativa arbete (Supply chain manager, Swedese möbler 

AB, 2018-05-16).   

  

Ire möbel AB och String Furniture beskriver att det vill effektivisera arbetet. I enlighet med 

teorin som beskriver att effekterna av webb-EDI underlättar det administrativa arbetet och 

förbättrar informationsflödet (Fredholm, 2013), så beskriver även EDI-solutions (Chief 

operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02), Viaduct (VD, Viaduct, 2018-05-14) och 

Zwapgrid (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15) att det är en av effekterna som kommer 

med webb-EDI. 

  

Dock talar en renodlad webb-EDI-portal för intern effektivisering för en aktör och ger därför 

inte positiva effekter för alla, utan en leverantörsportal skapar dubbelhantering (VD & 

grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). Störst effekter och att föredra är en direkt integrering 

mellan två affärssystem, vilket även går att göra via webb-EDI (Chief operating officer, EDI 

Solutions, 2018-05-02). Effekter som Chief operating officer, EDI Solutions (2018-05-02) 

nämner är effektivitet och säkerhet. Effektiviteten är något av de mest intressanta, det är ofta 

uppe på tapeten men överlag är organisationer dåliga på att räkna på de uppgifter de redan 

utför (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Vidare beskriver Fredholm (2013) att webb-EDI bidrar till en förenklad affärskommunikation 

mellan köpare och leverantör genom standardiserade flöden. Narayanan, et al. (2009) menar 

då att effekterna av detta kommer bidra till förbättrade kundrelationer, ökad 

försäljningsvolym, förbättrad bruttomarginal, minskade lagernivåer, minskad lagerbrist och 

bättre data/information precision. 
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Det standardiserade flödet som VD, Viaduct (2018-05-14) benämner som en av de stora 

effekterna av webb-EDI, ger inte bara ett säkrare flöde av korrekt information utan också 

arbetsbesparingar. Dessa arbetsbesparingar ges i form av att de endast behöver sköta mindre 

avvikelser och inte det dagliga flödet där det alltid är en risk att en siffra blir fel när den 

mänskliga faktorn är inblandad (VD, Viaduct, 2018-05-14) (Williams & Frolick, 2001).  

 

Allt detta bör kunna ske automatiserat och fullt integrerat inom ett affärssystem, 

automatiserade kontroller och verifieringar ger stor effekt på det vardagliga arbetet. Att fel 

upptäcks tidigt genom komplexa datorprogram ger arbetsbesparingar och i långa loppet 

ekonomiska effekter av den felminimering som blir (Zwapgrid, VD & grundare, 2018-05-15). 

  

Webb-EDI ska underlätta elektronisk affärskommunikation mellan två affärssystem. 

Ordersvar, bekräftelse, leveransavisering och faktura sköts genom automatiserad kontakt 

mellan företagen samtidigt som den mänskliga faktorn avskärmas till större utsträckning 

(Williams & Frolick, 2001). Samtliga webb-EDI-leverantörer talar om att minska den 

mänskliga faktorn då handpåläggning och manuellt arbete kommer minskas i takt med att 

informationsflödet automatiseras (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02) (VD, 

Viaduct, 2018-05-14) (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). Ire har i sin intervju nämnt 

att de vill reducera den mänskliga faktorn (VD, Ire Möbel AB, 2018-05-14), samtidigt som 

Stolab och Swedese nämner att de vill minska felen i processen (VD, Stolab, 2018-05-09) 

(Supply chain manager, Swedese möbler AB, 2018-05-16). 
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5.3.1.3 Negativa effekter 

Webb-EDI sägs reducera de indirekta kostnaderna, vilket företag har svårt att se i jämförelse 

med den direkta kostnaden (Williams & Frolick, 2001). EDI Solution nämner att om 

beslutsfattarna hade vetat hur mycket pengar det läggs på orderhantering och inköp så hade 

viljan att betala för EDI-lösningar varit högre eftersom då hade de sett hur stor 

kostnadsreduktion det kan resultera i (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). 

 

Potentiella negativa effekter av webb-EDI användning enligt EDI- 
leverantörer 

EDI Solutions Förståelse för processinnehåll minskar 

Viaduct AB Dubbelhantering 

Zwapgrip AB Dåliga samarbeten med affärssystemsleverantör 

Tabell 10: Negativa effekter av webb-EDI användning enligt EDI-leverantörer (Egen 
illustration)  
 

Som man kan se i tabell 10 så beskriver de olika webb-EDI-leverantörerna olika negativa 

effekter som kan komma med en webb-EDI-implementation. EDI-solutions talar om att 

förståelsen för processen och dess innehåll minskar (Chief operating officer, EDI Solutions, 

2018-05-02). Viaduct pratar om dubbelhantering av vissa delar i arbetsprocessen som en 

potentiell negativ effekt (VD, Viaduct, 2018-05-14). Zwapgrid hade svårt att beskriva 

negativa effekter men en effekt som nämndes är samarbetsviljan med 

affärssystemleverantörerna vilket leder till att utvecklingen mot en EDI lösning går långsamt 

(Zwapgrid, VD & grundare, 2018-05-15).  
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Rädsla kring negativa effekter som Svenssons leverantörer har kring webb-EDI 

Stolab Fel i uppstartsfasen och systemkrångel 

Ire möbel AB Infrastruktur, teknik och kostnad 

Swedese möbler AB Korrekt data, implementationsfasen och användarvänligheten 

String Furniture Kostnaden 

Tabell 11: Rädsla kring negativa effekter Svenssons leverantörer har kring webb-EDI (Egen 
illustration) 
 

I tabell 11 ovan ser man de rädslor som Svenssons leverantörer beskriver kring en webb-EDI-

implementering. Alla leverantörer förutom String Furniture beskriver någon form av oro för 

det tekniska eller vid implementationsfasen. Nurmilaakso (2008) menar att många av de 

företag som ska ingå i en webb-EDI-relation saknar kunskap om vad som krävs. Dock säger 

EDI-solutions (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02) tillsammans med Viaduct 

(VD, Viaduct, 2018-05-14) och Zwapgrid (Zwapgrid, VD & grundare, 2018-05-15) att 

implementationen och de tekniska delarna sköter de helt.  

 

Ire visar en oro för kostnaderna vid en eventuell implementering av webb-EDI (VD, Ire 

Möbel AB, 2018-05-14). Även String Furniture beskriver denna oro för kostnaderna (Team 

leader of inhouse sales, String Furniture, 2018-05-16). Williams & Frolick, (2001) beskriver 

att det är lätt att se de direkta kostnaderna för en webb-EDI-lösning men desto svårare att 

förstå kostnadsreduceringar i framtiden. Vilket även Nurmilaakso (2008) nämner att en stor 

del av kostnaden ligger i uppstarten vilket kan skrämma en del intressenter.  

  

EDI solutions beskriver att förståelsen för processens innehåll kan försvinna vid användning 

av EDI-system, där endast ett fåtal personer kommer att ha kunskap om process, volym och 

pris (Chief operating officer, EDI Solutions, 2018-05-02). Williams & Frolick (2001) menar 

på att många företag är rädda för att förändra sin struktur vilket gör att en webb-EDI-

implementering är en förändring som de inte är beredda på att ta. Roos och Åström (2014) 
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kommer fram i sin slutsats, att för en webb-EDI-implementering ska fungera fullt ut så 

behöver hela företaget vara med på att det ska genomföras.  

 

Är det någon som faller tillbaka i gamla spår och manuellt börjar arbeta med sina leverantörer 

eller kunder så fallerar hela idén och fördelar med webb-EDI går förlorad. Många av de 

misslyckade implementeringsprojekten grundar sig i att alla anställda i företaget inte har varit 

med på att gå över till en webb-EDI lösning och lämna det manuella arbetet bakom sig (VD, 

Viaduct, 2018-05-14).  

 

Redondo et al. (2009) beskriver också det externa perspektivet som grundar sig i samma 

tankesätt som Roos och Åström (2014) och VD, Viaduct (2018-05-14), där alla måste 

acceptera förändringen. Skillnaden Redondo et al. (2009) beskriver är att det är ett externt 

perspektiv där samarbetspartners och andra delar av värdekedjan också måste acceptera 

förändringarna.  

5.3.1.4 Strategier vid implementering 

En implementeringsprocess startar vid ett beslut om upphandling av en ny IT-funktion likt 

webb-EDI. Viktigt är att undersöka vilka behov och kravspecifikationer som användaren har 

eftersom det är krav och behov som avgör komplexiteten på mjukvaran (Magnusson & 

Olsson, 2010). 

 

Hur väl implementering går är kritiskt för hur mycket konkurrensfördelar verksamheten ska 

få på investeringen (Ehie & Madsen, 2005). Det finns olika syn på hur en implementering ska 

se ut. Tillvägagångssätten kan utföras genom pilot, parallell och Big bang (Okrent & Vokurka 

2004), (Magnusson & Olsson 2010). 

 

Vilket tillvägagångssätt man använder beror på organisationens val, EDI-leverantörer 

förespråkar även olika tillvägagångssätt. Viaduct förespråkar en fullskalig implementering av 

hela orderhanteringen och inköpsprocessen direkt. De har märkt att den stora 

besparingspotentialen finns i helhetsupplägget (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Det är mycket viktigt att hela verksamheten är införstådda och bestämda på förändringen. 

Misslyckade projekt har ofta ett ursprung i att en eller några få är pådrivande för förändringen 

(VD, Viaduct, 2018-05-14). Något som även Roos & Åström (2014) beskriver i sin slutsats, 
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där de strategiska fördelarna försvinner om EDI-implementeringen inte är omfattande för hela 

organisationen.  

 

Viljan av förändringen är stor hos Svenssons vilket är ett första steg vid implementeringsfas, 

det andra steget är att undersöka viljan och den tekniska möjligheten hos leverantörer (Chief 

operating officer, EDI Solutions, 2018-05-03). De leverantörer som författarna intervjuat, 

Stolab, Ire Möbler, Swedese och String furniture har en positiv inställning till att någon gång 

implementera EDI mellan dem och Svensson vilket uppfyller ett av grundstegen för 

implementeringsfasen (VD, Viaduct, 2018-05-14). 

 

Ser man till Zwapgrid arbetar de gärna med implementering genom successivt påbyggnad i 

korta projekt (VD & grundare, Zwapgrid, 2018-05-15). Ett tillvägagångssätt enligt 

pilotmodellen, där viktiga områden identifieras och blir startpunkten för implementationen för 

att sedan i en prioriteringsordning hela tiden bygga på (Okrent & Vokurka, 2004). 

 

Viaduct AB förespråkar en full integrering av hela inköpsprocessen direkt. Vilket leder till 

högst effekt på EDI-användningen även om det är en något svårare process att utföra (VD, 

Viaduct, 2018-05-14). Vilket Okrent & Vokurka (2004) ger medhåll till, Big bang är det 

tillvägagångssätt med högst risk då prognoser kan vara missvisande och det alltid finns en 

osäkerhet kring prestanda i början.   
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5.4 Slutsats 

Kapitlet syftar till att besvara forskningsfråga 3 samt sammanfatta kapitel 5.  

Sammanfattningsvis så beskriver EDI-leverantörerna olika effekter som kan komma med en 

implementation. De potentiella positiva effekterna beskrivs generellt sätt ganska lika mellan 

de olika EDI-leverantörerna där effektivitet, felminimeringar och arbets- och 

kostnadsbesparingar kan göras. Svenssons leverantörer beskriver i stora drag samma 

förväntade effekter av en webb-EDI-implementering. Dessa stämmer bra överens med vad 

EDI-leverantörerna beskriver som deras huvudsakliga effekter. 

 

De potentiella negativa effekterna är däremot lite mer spridda bland EDI-leverantörer där de 

diskuterar dubbelhantering och minskad förståelse. För att en implementation ska lyckas 

krävs det att alla involverade parter fullt ut måste acceptera användningen av webb-EDI. De 

rädslor som finns hos Svenssons leverantörer stämmer dock inte överens med de negativa 

effekter som EDI-leverantörerna beskriver. Rädslorna hos Svenssons leverantörer grundar sig 

i okunskap om webb-EDI. 

 

För att lyckas med en webb-EDI implementering krävs det, som beskrivit tidigare, att alla 

involverade parter accepterar arbetssättet vid implementering. Görs detta finns 

förutsättningarna för ett lyckat samarbete där effektiviseringar och arbetsbesparingar finns att 

hämta.  

 

De positiva effekterna kommer att överväga den rädsla som finns för de negativa effekterna 

vid en eventuell implementering av webb-EDI hos Svenssons i Lammhult. Trots de 

ekonomiska kostnader som uppstår vid en webb-EDI-implementering, blir vinningen i 

arbetsbesparing, säkerhet samt effektivisering längre på sikt. Det man även kan se är att 

förväntade effekter som EDI-leverantörer pratar om matchar de behov och förväntningar som 

Svenssons leverantörer har. 
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6. Slutsats  

Detta kapitel börjar med en presentation av studiens resultat utifrån 
frågeställningarna och därefter beskrivs användbarhet, egna reflektioner, kritik till 
eget arbete och till sist förslag till fortsatt forskning efter studien. 

6.1 Resultat 

1. Hur ser den operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult ut? 

 

Det visas tydligt i denna studie att den operativa inköpsprocessen skapar stort värde för 

Svenssons. I och med detta bör alla delar i processen ha minimalt med flaskhalsar. En 

processkartläggning gjordes för att se hur processen ser ut och presenteras i figur 6. De steg 

som en inköpsprocess följer enligt teori, följs ofta inte i praktiken. Svenssons använder sig 

inte av de tre första stegen i Mällroth & Rafiey (2016) modell (se figur 7).  

 

Svenssons har en tydlig start- och slutpunkt för den operativa inköpsprocessen vilket 

underlättar när man ska definiera hur en process ser ut. Startpunkten är när en försäljning sker 

och det skickas en inköpsanmodan till inköparna och slutpunkten är när fakturan attesteras. 

Denna process upprepar sig för varje enskild order och har växt i storlek i och med de 300 

leverantörer som finns med i processen. Detta har inneburit många manuella 

handpåläggningar vilket kan öka antal flaskhalsar på grund av den mänskliga faktorn.  

 

2. Vilka upplevda problem i den operativa inköpsprocessen på Svenssons i Lammhult 

kan underlättas med hjälp av Webb-EDI? 

 

Att webb-EDI är ett effektivt hjälpmedel för att underlätta inköpsprocessen visas tydligt 

genom hur informationsflödet blir säkrare. Informationsbrist tidigt i processen skapar 

problem längre fram. Att säkerhetsställa korrektheten i informationen tidigt gör att hela 

processen effektiviseras.  

 

Större delen av de problem som identifierats i kartläggningen går att underlätta med hjälp av 

webb-EDI. Många av de flaskhalsar som idag uppstår skulle kunna försvinna. Det märks 
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tydligt när man tittar på processer idag vilken problemlösare en utvecklad IT-funktion kan 

vara. En tydlig genomgång av varje aktivitet i inköpsprocessen har gjorts och analyserats med 

hjälp av de teoretiska och empiriska delarna som presenterades kring frågeställningen. 11 av 

14 problem som illustreras i tabell 6 och 7 gick att underlätta eller påverka med hjälp av en 

webb-EDI-lösning. Stora arbetskrävande aktiviteter som leveransbevakning och fakturering 

är några av de aktiviteter som underlättas. 

 

Webb-EDI påverkar interna problem positivt som kan ses i processkartan. Något som också 

beskrivs är de externa problem som kan underlättas i inköpsprocessen där både leverantörer 

och 3PL inkluderas. Tillsammans effektiviseras informationsflödet genom värdekedjan 

samtidigt som onödigt manuellt arbete reduceras. Då logistik och effektivitet ofta hänger ihop 

hos välfungerande företag är det viktigt för Svenssons att bygga en bra grund inom företaget 

för att sträva mot detta.   

 

Problem som inte direkt går att lösa eller underlättas med hjälp av EDI kan istället indirekt 

påverkas av de EDI-påverkade funktionerna tidigare i processen. Man förebygger helt enkelt 

problem tidigt i processen innan de hinner uppstå.  

 

3. Vilka effekter kan uppnås vid en implementering av webb-EDI på Svenssons i 

Lammhult? 

Med hjälp av de intervjuer som är gjorda hos EDI-leverantörerna beskrivs flertal av de 

effekter som kan komma med en webb-EDI-implementation. Både negativa och positiva 

effekter uppdagar sig. Den teori som är skriven om webb-EDI matchar de praktiska 

upplevelserna vid en implementation. Många av de positiva effekterna är genomgående hos 

alla EDI-leverantörer vilket stärker de som beskrivs som effekterna vid en implementation. 

Vid en lyckad webb-EDI-implementation kommer Svenssons få en mer effektiv och säker 

inköpsprocess där informationsflöde kommer ha korrekt information och onödigt manuellt 

arbete kommer försvinna. Leverantörerna kommer att få ut önskade effekter av 

implementationen och antalet fel i kommunikationen minskar och således kommer leveransfel 

att minska. 

 

För Svenssons kan de negativa effekterna som beskrivs av EDI-leverantörerna vara 

godtagbara ställt mot vad man faktiskt tjänar på att använda sig av en webb-EDI-lösning. 



 

 
 

102 
 

Svenssons leverantörer beskriver rädslor som grundar sig i okunskap om webb-EDI. Om 

leverantörerna förstår hur webb-EDI fungerar kommer de se att deras orosmoment försvinner. 

På så vis kan Svenssons tillsammans med sina leverantörer ingå ett effektivt och säkert webb-

EDI-samarbete. Detta kräver dock att både interna och externa parter accepterar en 

implementation fullt ut för att lyckas. 

 

Vid en implementation är det också viktigt för Svenssons att lyssna på sina leverantörer, god 

kommunikation om vilka funktioner som önskas samt hur implementeringen ska gå till ligger 

till grund för val av EDI-leverantör. En lyckad implementation gynnar båda parter både direkt 

och i framtiden.  
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6.2 Användbarhet 

Denna studie studerar ett fallföretag, resultatet blir därav riktad mot en specifik situation inom 

ett företag. Studien har dock gjort jämförelser och studerat olika typer av EDI-lösningar som 

för andra i samma situation kan finna intressant. Studien kan ses som en förstudie och grund 

för att starta en undersökning om EDI-implementation i andra organisationer. Förhoppningen 

är att studien, intervjuer och resultat kan inspirerar andra att fortsätta forskning kring 

effektiviseringen genom digital affärskommunikation i inköpsprocessen. 

6.3 Kritik till eget arbete 

För att verkligen förstå behov och förändra ett affärssystem och dess kommunikation med 

EDI behövs en djupare systemvetenskap än vad författarna besitter. Studien undersöker 

nuläge och utmaningar i inköpsprocessen samt vilka typer av EDI-lösningar som skulle kunna 

användas. Skulle fallföretaget ta beslut att implementera de rekommendationer som studien 

beskriver skulle fortfarande en genomgående undersökning av affärssystemet behöva göras, 

genom att granska dess funktioner och filformat för att matcha de mot efterfrågade funktioner 

och behov. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då elektronisk kommunikation mellan företag har tydliga fördelar genom effektivitet och 

säkerhet så kan det vara av intresse att ta vid denna studie. Under en övergångsfas kan en 

förstudie göras följt av en studie kring implementeringsfas och avslutas med effekter efter 

implementering för att djupare granska ekonomisk- och tidsvinning till följd av EDI. 

Branschen pratar om ett större och större intresse av dessa funktioner inom organisationer, 

därför hade det varit spännande att studera vad för funktioner som kommer krävas om 5 - 10 

år. Det finns självfallet mycket funktioner idag och att skicka och ta emot information mellan 

två datorer kan tyckas självklart. Men den allt mer komplexa data som samlas in och delas 

mellan varandra kräver utvecklade och säkra system. Inom detta område kan den som är tidigt 

ute se framtida behov och därigenom ha ett försprång på konkurrenter. Samtidigt går 

utvecklingen från traditionell integrering mellan två system till att webbplattformar breder ut 

sig. Bland annat tittar denna studie kort till Zwapgrid som utvecklar ett helt nytt nätverk för 

elektronisk affärskommunikation, forskning till de nya lösningarna skulle vara intressant. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide till Processkartläggning, Svenssons Lammhult 

Arbetet kommer publiceras på DiVA. 

Manus: 

Arbetet kommer publiceras på en portal som heter DiVA där alla kandidat- och 

examensarbeten från högskolor och universitet i Sverige läggs upp för allmänheten. 

 

Intervjun: 

Presentera uppgiften och tillvägagångssätt 

Manus: 

Vi ska göra en processkartläggning över er operativa inköpsprocess. Detta går ut på att man 

ska bryta ner hela processen i delar för att få en klar och tydlig bild över hur ni arbetar. Vi 

kommer lägga ut post-it lappar för varje del i processen. De orangea lapparna representerar 

funktioner, de gula lapparna är aktiviteter och de rosa lapparna är knasigheter. 

Funktionerna betyder vem det är som gör aktiviteten, aktivitet betyder vad det är som görs 

och knasigheter betyder problem som uppstår när aktiviteterna utförs. 

 

Börja med processkartläggningen. 

Manus: 

i. 3.1.2 Operativ inköpsprocess: Teorin menar på att den operativa inköpsprocessen 

startar med att ett behov uppstår, var börjar er operativa inköpsprocess?  

ii. Vilka är deltagaren eller deltagarna som är med?  

iii. 3.1.2 operativ inköpsprocess: Den operativa inköpsprocessen börjar med ett behov 

som följs av orderläggning, leveransbevakning, uppföljning och utvärdering, vilka 

aktiviteter utförs i er process?  

iv. Kan man dela in de i mer specifika och mer detaljerade aktiviteter för att ha en så 

hög detaljnivå som möjligt. Ju högre detaljnivå vi kan få ut idag desto bättre 

lösningsförslag kan vi ta fram till er.  

v. Finns det några knasigheter som uppstår i varje delprocess? Vilka isåfall?  

vii. Kan det tänkas vara ytterligare problem som vi inte har pratat om nu?  
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Notering: Intervjun kommer att hållas på ett semistrukturerat sätt vilket betyder att mycket 

diskussioner utanför frågorna kommer hållas för att öka vår förståelse och detaljnivån till 

studien.  
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Bilaga 2 Intervjuguide webb-EDI-leverantörer. 

Information innan intervjun startar: 

Anonymitet, vi behöver praktiskt information om webb-EDI och är det företagsspecifika 

detaljer som inte vill lämnas ut kan vi utelämna företagsinformation. 

Manus: 

Denna intervju går att göra anonym om det är företagsspecifika detaljer du inte vill lämna ut. 

Vi är ute efter praktiskt information kring webb-EDI och en prisbild. 

 

Fråga om det är okej att spela in intervjun 

Manus: 

Vi skulle först vilja fråga om det är okej att vi spelar in denna intervju? 

Inspelningen görs i syfte att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna exakt vad som sagts för att 

undvika missförstånd. Inspelningen raderas när arbetet är färdigt. 

 

Informera att arbetet publiceras för allmänheten på Diva.  

Manus:  

Arbetet kommer publiceras på databasen Diva, som är en allmän databas där man kan söka 

efter examensarbeten som är gjorda på svenska universitet och högskolor.   

 

Intervjun startar: 

Presentera studien, våra forskningsområden och upplevda problem som vi önskar att lösa med 

webb-EDI. 

Manus: 

Studien har sin utgångspunkt i att fallföretaget, en etablerat möbelåterförsäljare i Sverige har 

problem med arbetsbelastningen kring alla deras leverantörer. Idag har de cirka 300 

leverantörer som alla behöver hanteras på olika sätt. Det ställer stora krav på 

orderhanteringen.  

De efterfrågar en webb-EDI lösning som kan implementeras mot deras största (sett till 

volym) leverantörer för att underlätta inköpsprocessen. Funktioner de eftersöker är 

orderhantering, lagersaldon, fakturering och enklare sätt att ändra/uppdatera lagda order. 

  

Presentera tillvägagångssättet för intervjun. 

Manus: 
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Intervjun kommer gå till så att vi ett antal frågor vi kommer ställa till dig. Svara så utförligt 

som möjligt kring frågan, förklara gärna alla förkortningar och begrepp. Vi kan komma att 

ställa följdfrågor för ökad förståelse.   

Frågor:  

i. Presentera kort dig själv, vad du arbetar med och företaget du arbetar på. 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

ii. 4.1.2.1 Webb-EDI: Webb-EDI används för att skicka och hämta information mellan 

affärssystem, hur fungerar informationsutbytet i praktiken?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

iii. 3.1.2 operativ inköpsprocess: Inköpsprocessen kräver funktioner som orderläggning, 

leveransbevakning, uppdatera och ändra order samt uppföljning. Men även behandla 

fakturor. Vilka positiva effekter kan webb-EDI ge på en inköpsavdelning och deras 

arbetsuppgifter? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

iv. 5.1.1.1 Negativa effekter med webb-EDI: Att göra stora förändringar i sitt arbetssätt 

och organisationsstruktur är en rädsla hos företag, finns det några negativa effekter 

som webb-EDI ge på en inköpsavdelning? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

v. 5.1.1.2 Implementering av webb-EDI: Teorin säger att en IT-implementering går 

igenom fem steg, förberedelse, projekt illustration/ kartläggning, försök och testperiod, 

förberedelser till sist implementering, hur ser er implementeringsprocessen ut, steg för 

steg?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

vi. 5.1.1.1 Negativa effekter med webb-EDI: Den direkta kostnaden att skaffa webb-EDI 

behöver vägas mot vad som går att spara i reducering av indirekta kostnader, vad 

kostar implementeringen och användandet av webb-EDI och på sikt vilka 

kostnadsreduceringar går att se? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor 

viii. Något du vill tillägga som kan vara bra att tänka på vid webb-EDI implementering? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  
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Bilaga 3 intervjuguide till Svenssons leverantörer 

Information innan intervjun startar: 

Anonymitet, vi behöver praktiskt information om ert samarbete med Svensson är det 

företagsspecifika detaljer kring avtal och annat som inte vill lämnas ut kan vi utelämna denna 

mening är att undersöka er inställning kring en EDI-lösning. 

 

Fråga om det är okej att spela in intervjun 

Manus: 

Vi skulle först vilja fråga om det är okej att vi spelar in denna intervju? 

Inspelningen görs i syfte att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna exakt vad som sagts för att 

undvika missförstånd. Inspelningen raderas när arbetet är färdigt. 

 

Informera att arbetet publiceras för allmänheten på Diva.  

Manus:  

Arbetet kommer publiceras på databasen Diva, som är en allmän databas där man kan söka 

efter examensarbeten som är gjorda på svenska universitet och högskolor.   

 

Intervjun startar: 

Presentera studien, våra forskningsområden och upplevda problem som vi önskar att lösa med 

webb-EDI. 

Manus: 

Studien har sin utgångspunkt i att Svenssons vill undersöka en effektivisering av deras 

inköpsprocess. Detta inkluderar alla leverantörer vilka är en viktigt samarbetspartner för att 

kunna arbeta effektivt med inköpsprocessen. Funktioner som eftersöks är bland annat 

orderhantering, lagersaldon, fakturering och enklare sätt att ändra/uppdatera lagda order. 

  

 

 

 

 

 

 

Presentera tillvägagångssättet för intervjun. 
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Manus: 

Intervjun kommer gå till så att vi har frågor vi kommer ställa till dig. Svara så utförligt som 

möjligt kring frågan, förklara gärna alla förkortningar och begrepp. Vi kan komma att ställa 

följdfrågor för ökad förståelse.   

 

i. Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med sedan om företaget du arbetar på? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  

ii. 3.1.2 Operativ inköpsprocess: För att ha ett fungerande inköp och försäljning krävs 

goda relationer med samarbetspartnern, hur tycker du ert samarbete fungerar idag?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  

iii. 3.1.2 Operativ inköpsprocess: Finns det något du skulle vilja förändra med hur ni 

arbetar idag?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  

 

Presentera webb-EDI förslaget. Webb-EDI är ett sätt att förenkla kommunikationen mellan 

affärssystem. Det gör att informationen översätts och skickas direkt utan en inköpare eller 

försäljare behöver ta ut och hantera informationen manuellt. 

 

iv. 5.1.1.1 Negativa effekter med webb-EDI: En förändring i arbetssätt kräver ofta en ny 

arbetsstruktur och process, vad är er inställning till att gå mot en webb-EDI 

implementering med Svenssons?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  

v. 5.1.1.1 Effekter av webb-EDI användning: Effektivitet och säkerhet är något som nämns 

av EDI-leverantörer som den största effekten av att använda EDI, vad skulle ni som 

leverantör vilja få ut för effekter av ett förändrat arbetssätt och användning av webb-

EDI?  

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor  

vi. 5.1.1.1 Negativa effekter med webb-EDI: Vilken är er största oro kring att 

implementera och börja använda webb-EDI? 

Utrymme för svar och eventuella följdfrågor   
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